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คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

ค าน า 
 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 76 บัญญ ติให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง
และเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนดและเพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เป็นไปโดยโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ก.พ.จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญไว้ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 
2552 โดยให้ใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ด ารงต าแหน่งทุกประเภท ตามปีงบประมาณละ 2 รอบ ซึ่ง
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม และรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 กันยายน 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ได้ด าเนินการตามระเบียบราชการดังกล่าว จึง
ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ/อาจารย์มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละ 2 รอบ เพ่ือ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ/อาจารย์ของวิทยาลัยฯ ที่ปฏิบัติงานตามพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา และให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าทางการพยาบาลและสาธารณสุข
ระดับประเทศเพ่ือน าพาสู่ชุมชนอุดมปัญญา” ในการประเมินรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นี้ คณะกรรมการ
อ านวยการ ได้จัดท าคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเป็นกลไกการด าเนินงานที่มุ่งพัฒนาระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม โดยส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน โดยเฉพาะการพิจารณาตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน 
  การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน ครั้งนี้ ส าเร็จได้โดยการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และ
ความร่วมมือแสดงความคิดเห็นและพัฒนาชุดการประเมินอย่างต่อเนื่องจากอาจารย์ทุกท่าน ซึ่งหวังอย่างยิ่งว่า
ผู้เกี่ยวข้อง จะใช้เป็นแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป็นประโยชน์ต่อบุคคล และวิทยาลัยฯ ต่อไป หากมีข้อคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โปรดให้ค าแนะน ากับคณะกรรมการผู้จัดท า เพ่ือจะได้ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาในการจัดท าคู่มือให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 

(นางสาวอมาวสี อัมพันศิริรัตน์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 

มิถุนายน 2562 
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คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

สารบัญ 
            หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 ส่วนน า 
         1.1  แผนปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ        4 
         1.2  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ     8 
         1.3  ตัวบ่งชี้การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562    11 
         1.4  ตารางแสดงผู้ประเมิน ผู้รับประเมิน และสัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   18 
ส่วนที ่2 องค์ประกอบ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน       
 ผลสัมฤทธิ์ของงาน         
 มิติที่ภายนอก 
 มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล       

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม   
แผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก 

  ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความส าเร็จของประสิทธิผลของการเรียนการสอน   21 
  ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความส าเร็จของการตีพิมพ์ บทความวิจัย/ต ารา/   25 

บทความวิชาการ 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความส าเร็จในการลงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ  29 
เพ่ือการบริหารจัดการ  
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงานภาระงานที่ 2   31 

 มิติที่ 2 การประเมินคุณภาพ 
  ตัวชี้วัดที่ 2 ความร่วมมือในการบริการวิชาการในโครงการที่รับผิดชอบ  32 
 มิติภายใน 
 มิติที่ 1  
  ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบด าเนินการโครงการ/กิจกรรม   34 

ในกลุม่งานที่รับผิดชอบ 
  ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส าเร็จของการรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 35 
 โครงการ/กิจกรรม 

      
  ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จของการเข้าร่วมโครงการหน่วยงานคุณธรรม   36 

(PA สบช.) 
  ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส าเร็จของแผน และผลการพัฒนาสมรรถนะตนเอง  37 

ตามรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการ 4 ด้าน 
         2.2  องค์ประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะรายบุคคล)   39 
         2.3  องค์ประกอบที่ 3 : การประเมินผลภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากภาระงานหลัก  54
 และภาระงานรอง 
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คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

 
แผนปฏิบัติการประเมินผลปฏิบัติราชการ 

และการเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 1   วันที่  ๑  ตุลาคม  2561 – ๓1  มีนาคม   ๒๕62 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่  

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติ
ราชการ เพื่อรับผิดชอบการด าเนินงานใน
กิจกรรม 

        

2.ขออนุมัติด าเนินงาน         

3.วิทยาลั ยฯ  พิ จ า รณาก าหนดกรอบ 
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินโดยใช้หลักเกณฑ์
ตามประกาศของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

        

4.แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการใน
วิทยาลัยทราบและจัดประชุมชี้แจง 

        

5.จัดประชุมการประเมินผลฯ 

   -ให้ทุกคนมีส่วนร่วมการก าหนดตัวชี้วัด
หลัก ทั้ง 4 มิติ 

   -มอบหมายให้มีคณะผู้ประเมินแต่ละ
ตัวชี้วัด 

        

6.มอบหมายให้คณะผู้ประเมินแต่ละตัวชี้วัด 
จัดท า เกณฑ์การประเมิน ค่า เปูาหมาย
รายบุคคล และก าหนดหลักฐานการประเมิน 

        

7.คณะผู้ประเมินแต่ละตัวชี้วัด น าเสนอ
เกณฑ์การประเมินต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ร่วมกัน  
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คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

8.คณะกรรมการฯ น าเสนอ สรุปตัวชี้วัดและ
เกณฑ์การประเมิน ที่ใช้ในการประเมิน 

        

9.ผู้รับการประเมินทุกคนเตรียมหลักฐาน
เพื่อรับการประเมิน 

        

10.ด าเนินการประเมินผลปฏิบัติราชการ        5-7 ก.พ.62 

11.แจ้งให้ทราบและตรวจสอบคะแนน        8 ก.พ. 62 

12.ค านวณวงเงินเลื่อนเงินเดือน        7-8 ก.พ.62 

13.คณะกรรมการฯ รวบรวมผลการ
ประเมินเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง 

       9 ก.พ.62 

14.คณะกรรมการบริหาร พิจารณาผล
คะแนนและวงเลื่อนเงินเดือน 

       12 ก.พ.62 

15.หัวหน้าสาขาแจ้งผลการประเมินเป็น
รายบุคคล 

       16 ก.พ.62 

16.ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นและ 
ดีมาก 

       16 ก.พ.62 

17.ส่ งผลการประเมินของวิทยาลั ยฯ  
ให้ สบช. 

       ภายใน 20 

ก.พ.62 

18.(รอ) ค าสั่งเลื่อนเงินเดือนและแจ้งผลการ
เลื่อนเงินเดือนเป็นรายบุคคลจาก สป. 

     ....... ........ .................. 

19.ประเมินผลการด าเนินงานฯ         
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คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

 
แผนปฏิบัติการประเมินผลปฏิบัติราชการ 

และการเลื่อนเงินเดือน รอบที่ ๒   วันที่  ๑  เมษายน – ๓๐  กันยายน   ๒๕62 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่  

 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติ
ราชการ เพื่อรับผิดชอบการด าเนินงานใน
กิจกรรม 

        

2.ขออนุมัติด าเนินงาน         

3.วิทยาลั ยฯ  พิ จ า รณาก าหนดกรอบ 
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินโดยใช้หลักเกณฑ์
ตามประกาศของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

        

4.แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการใน
วิทยาลัยทราบและจัดประชุมชี้แจง 

        

5.จัดประชุมการประเมินผลฯ 

   -ให้ทุกคนมีส่วนร่วมการก าหนดตัวชี้วัด
หลัก ทั้ง 4 มิติ 

   -มอบหมายให้มีคณะผู้ประเมินแต่ละ
ตัวชี้วัด 

        

6.มอบหมายให้คณะผู้ประเมินแต่ละตัวชี้วัด 
จัดท า เกณฑ์การประเมิน ค่า เปูาหมาย
รายบุคคล และก าหนดหลักฐานการประเมิน 

        

7.คณะผู้ประเมินแต่ละตัวชี้วัด น าเสนอ
เกณฑ์การประเมินต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ร่วมกัน (อย่างน้อย 3-4 คร้ัง) 

        



๗ 
 

คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

8.คณะกรรมการฯ น าเสนอ สรุปตัวชี้วัดและ
เกณฑ์การประเมิน ที่ใช้ในการประเมิน 

        

9.ผู้รับการประเมินทุกคนเตรียมหลักฐาน
เพื่อรับการประเมิน 

        

10.ด าเนินการประเมินผลปฏิบัติราชการ        15-31 ส.ค.62 

11.ค านวณวงเงินเลื่อนเงินเดือน         

12.คณะกรรมการฯ รวบรวมผลก าร
ประเมินเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง 

        

13.คณะกรรมการบริหาร พิจารณาผล
คะแนนและวงเลื่อนเงินเดือน 

        

14.หัวหน้าสาขาแจ้งผลการประเมินเป็น
รายบุคคล 

        

15.ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นและ 
ดีมาก 

        

16.ส่ งผลการประเมินของวิทยาลั ยฯ  
ให้ สบช. 

       ภายใน 31 

ส.ค.62 

17.(รอ) ค าสั่งเลื่อนเงินเดือนและแจ้งผลการ
เลื่อนเงินเดือนเป็นรายบุคคลจาก สป. 

     ....... ........ .................. 

18.ประเมินผลการด าเนินงานฯ         
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ 
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่ 

 

ความหมายของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ หมายถึง การให้บ าเหน็จความดีความชอบ ตอบแทนให้แก่ข้าราชการที่
ประพฤติตนอยู่ในจรรยา มีระเบียบวินัย และปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 

กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 11 ธนัวาคม 2551 
4. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 
5. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ า ผู้ที่ 

ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขึ้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

7. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406/ว 133 ลงวันที่ 8 เมษายน 2553 
8. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 11 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 
9. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 
10.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
11.  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและ 

พนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหาร
ส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค) 

12.  บันทึกกลุ่มบริหารงานบุคคล ที่ สธ 0201.037/ว 9 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 แจ้งเวียน  
หลักเกณฑ์การลาและการมาท างานสายเพื่อให้ข้าราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถือปฏิบัติ 
ดังนี้  
 “ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ลาป่วย/ลากิจ เกินกว่า 10 ครั้ง และ/หรือ ต้องไม่เกิน 23 วันท าการ 
รวมทั้งต้องไม่มาท างานสายเกิน 18 ครั้ง จึงจะอยู่ในเกณฑ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง” 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางในการประเมิน 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ   

๒๕๕9  มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ/อาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่  

และเอกสารประกอบได้ใช้ตามแบบทางราชการก าหนด  
๒.  ผู้รับการประเมิน ได้แก่ อาจารย์ทุกคนของวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบด้วยรองผู้อ านวยการ ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ประจ า รวมทั้งอาจารย์อัตราจ้างประจ าสาขาวิชา 



๑๐ 
 

คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

๓.  ผู้ประเมิน คือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประกอบด้วย
ผู้บังคับบัญชา (ผู้อ านวยการฯ รองผู้อ านวยการฯ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หัวหน้างาน/สาขาวิชา) และ/อาจารย์ประจ างาน/
สาขาวิชา มีหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/อาจารย์แต่ละมิติ และเป็นผู้ให้ค าปรึกษา แนะน า 
อ านวยความสะดวก เป็นกัลยาณมิตรแก่ผู้ประเมิน โดยให้แจ้งคะแนนผลการประเมินในมิติที่เกี่ยวข้องให้ผู้รับการ
ประเมินทราบ และลงนาม พร้อมพยาน ก่อนส่งคะแนนให้คณะกรรมการรวบรวมคะแนน  

 
องค์ประกอบการประเมิน ผู้ประเมิน (คณะกรรมการ) 

๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน      
(ผลการปฏิบัติงาน )     

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมรา
ชนนี เชียงใหม่ ที่                       ลงวันที่        

๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
(สมรรถนะรายบุคคล)                           

-ประเมิน 360 องศา   
-ผู้อ านวยการฯ 
-รองผู้อ านวยการฯ 
-ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
-หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าสาขาวิชา 
-อาจารย์ประเมินตนเอง 

๓. องค์ประกอบอื่นๆ 
(ภาระงานอื่ นนอกเหนือจากภาระ 

งานหลักและภาระงานรอง) 

-ผู้อ านวยการฯ 
-คณะกรรมการอ านวยการฯ ตามค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี เชียงใหม่ ที่                 
                               ลงวันที่  

    
            ๔. การประเมินตนเอง อาจารย์ทุกคนจะได้ประเมินตนเอง เฉพาะในส่วนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
(สมรรถนะรายบุคคล) เท่านั้น                  

  ๕. การก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับตัวชี้วัด (KPI แต่ละมิติ) และผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมิน
และผู้รับการประเมิน ให้ด าเนินการก่อนเริ่มการปฏิบัติงานในแต่ละรอบของการประเมิน เพ่ือจะได้แสดงหลักฐาน
ผลงานครบทั้ง ๔ มิต ิ

โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ชุดต่างๆ รับผิดชอบในการประเมิน และก่อนการประเมินให้อาจารย์
ทุกคนร่วมกันก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน  โดยแบ่งความรับผิดชอบด าเนินการแล้วน าเสนอที่ประชุมพิจารณา 
และมีมติรับตัวชี้วัดและเกณฑ์  หลังจากนั้นคณะกรรมการอ านวยการชี้แจงหลักเกณฑ์และหัวข้อการประเมินให้ผู้รับการ
ประเมินทราบในที่ประชุม  

 ๖.  องค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน) 
ข้าราชการ/อาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ มีองค์ประกอบ ๓ ส่วน รวม  ๑๐๐ คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ ดังนี้ 
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คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

ตัวบ่งชี้การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ 2562 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่   

     
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ร้อยละถ่วงน้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน  ผลการด าเนินงาน รอบการ

รายงาน 
รอบ 
6 

เดือน 

รอบ 12 เดือน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก รองฯ
ฯ 

หัวหน้า อาจารย ์

มิติภายนอก มิติท่ี ๑ การประเมนิประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก 

1.1 ระดับความส าเร็จของประสิทธิผลของ
การเรยีนการสอน 

15 10 15 20 ค่าคะแนนตามเกณฑ์ การประเมินระดับความส าเร็จของประสิทธิผลของการ
เรียนการสอน 

   รอบ  ๖ เดือน 
รอบ  ๑๒ เดือน 

1.2 ระดับความส าเร็จของการตีพิมพ์ 
บทความวิจัย/ต ารา/บทความวิชาการ 

18 23 23 23 ค่าคะแนนตามเกณฑ์ การประเมินระดับความส าเร็จของการตีพิมพ์/
บทความวิจัย/ต ารา/บทความวิชาการ 

   รอบ  ๖ เดือน 
รอบ  ๑๒ เดือน 

1.3 ระดับความส าเร็จในการลงฐานข้อมูล
ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

10 5 5 5 ค่าคะแนนตามเกณฑ์ การประเมินระดับความส าเร็จในการลงฐานข้อมูล 
ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

   รอบ  ๖ เดือน 
รอบ  ๑๒ เดือน 

1.4 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 
ภาระงานท่ี 2 

10 5 5 5 คิดตามค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการด าเนินงานประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน  

จากการประเมินคณุภาพภายในวทิยาลัยฯ (Pre-Assessment) 
(เฉลี่ยภาพรวม) 

   รอบ  ๖ เดือน 
รอบ  ๑๒ เดือน 

มิติภายนอก มิติท่ี ๒ การประเมนิคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 2 ความร่วมมือในการบริการวชิาการในโครงการทีร่ับผิดชอบ 
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คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ร้อยละถ่วงน้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน  ผลการด าเนินงาน รอบการ
รายงาน 

รอบ 
6 

เดือน 

รอบ 12 เดือน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก รองฯ
ฯ 

หัวหน้า อาจารย ์

2. ความร่วมมือในการบริการวิชาการใน
โครงการที่รับผิดชอบ 

10 10 10 10 ค่าคะแนนตามเกณฑ์ ความร่วมมอืในการบริการวิชาการในโครงการที่
รับผิดชอบ 

   รอบ  ๖ เดือน 
รอบ  ๑๒ เดือน 
 

มิติภายใน มิติท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ท่ีรับผิดชอบ  
 

3. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย
งบด าเนินการโครงการ/กิจกรรม  
ที่รับผิดชอบ 
 

10 15 
(ทั้งกลุ่ม) 

10 10 การเบิกจ่าย
งบด าเนินการ
ด าเนินการ
ตามเวลาที่
ก าหนดใน
แผน และมี
การเบิกจ่าย
งบด าเนินการ
ด าเนินการ
ตรงตามแผน 
น้อยกว่าร้อย
ละ 88 

การเบิกจ่าย
งบด าเนินการ
ด าเนินการ
ตามเวลาที่
ก าหนดใน
แผน และมี
การเบิกจ่าย
งบด าเนินการ
ตรงตามแผน  
ร้อยละ 
88.01-
90.00 
 

การเบิกจ่าย
งบด าเนินการ
ตามเวลาที่
ก าหนดใน
แผน และมี
การเบิกจ่าย
งบด าเนินการ
ตรงตามแผน  
ร้อยละ 
90.01-
92.00 
 

การเบิกจ่าย
งบด าเนินการ
ตามเวลาที่
ก าหนดในแผน 
และมีการ
เบิกจ่าย
งบด าเนินการ
ตรงตามแผน  
ร้อยละ
92.01-
94.00 
 

การเบิกจ่าย
งบด าเนินการ
ตามเวลาที่
ก าหนดใน
แผน และมี
การเบิกจ่าย
งบด าเนินการ
ตรงตามแผน 
มากกว่าร้อย
ละ 94 
 

   รอบ  ๖ เดือน 
รอบ  ๑๒ เดือน 
 

มิติภายใน มิติท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส าเร็จของการรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
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คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ร้อยละถ่วงน้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน  ผลการด าเนินงาน รอบการ
รายงาน 

รอบ 
6 

เดือน 

รอบ 12 เดือน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก รองฯ
ฯ 

หัวหน้า อาจารย ์

4. ระดับความส าเร็จของการรายงาน
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

5 5 5 5 ด าเนินการ
กิจกรรม/
โครงการครบ 
1 ข้อ 

- ด าเนินการ
กิจกรรม/
โครงการ 
ครบ 2 ข้อ 

- ด าเนินการ
กิจกรรม/
โครงการครบ 
3 ข้อ 

   รอบ  ๖  เดือน 
รอบ  ๑๒  เดือน 
 

มิติภายใน มิติท่ี 2 การพัฒนาองค์กร 
ตัวช้ีวัดที่ 5 ระดบัความส าเรจ็ของการเข้าร่วมโครงการหน่วยงานคณุธรรม (PA สบช.) 

5. ระดับความส าเร็จของการเข้ารว่ม
โครงการหน่วยงานคณุธรรม (PA สบช.) 

10 10 10 10 - เข้าร่วม
กิจกรรม 
OD หรือ 
ตลาดนัด
ความดี 
(น าค่านิยม 
MOPH ลง
สู่การ
ปฏิบัติ) 
 

-มีข้อ 1 
-เข้าร่วม
กิจกรรม 1 
กิจกรรม 
(ในข้อ 2) 

-มีข้อ 1 
-เข้าร่วม
กิจกรรม 2 
กิจกรรม(ใน
ข้อ 2) 

-มีข้อ 1 
-เข้าร่วม
กิจกรรม 3 
กิจกรรม(ใน
ข้อ 2) 

-มีข้อ 1 
-เข้าร่วม
กิจกรรม 4 
กิจกรรม(ใน
ข้อ 2) 

   รอบ  ๖ เดือน 
(ข้อ 1-3) 
รอบ  ๑๒ เดือน 
(ข้อ 1-5) 
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คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ร้อยละถ่วงน้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน  ผลการด าเนินงาน รอบการ
รายงาน 

รอบ 
6 

เดือน 

รอบ 12 เดือน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก รองฯ
ฯ 

หัวหน้า อาจารย ์

มิติภายใน มิติท่ี 2 การพัฒนาองค์กร 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ระดบัความส าเรจ็ของแผน และผลการพัฒนาสมรรถนะตนเอง ตามรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการ 4 ด้าน 

    

6. ระดับความส าเร็จของแผน และผลการ
พัฒนาสมรรถนะตนเอง ตามรอบการ
ประเมินผลปฏิบตัิราชการ 4 ด้าน 

- 10 10 10 ค่าคะแนนตามเกณฑ์ การประเมินระดับความส าเร็จของแผน และผลการ
พัฒนาสมรรถนะตนเอง ตามรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการ 4 ด้าน 

   รอบ  ๑๒ เดือน 
 

(รอบท่ี 1)คะแนน 88 คิดเป็น 70 %  
(รอบท่ี 2) รองฯ คะแนน 93 คิดเป็น 70 % หัวหน้า คะแนน 93 คิดเป็น 70 % อาจารย์ คะแนน 98 คิดเป็น 70 % 
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คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่าคะแนน รวมคะแนน 
องค์ประกอบที่ 2  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะรายบุคคล)                                  (๒0  คะแนน) 

๑.    การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๒.   บริการที่ดี 
๓.   การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
๔.   จริยธรรม 
๕.   ความร่วมแรงร่วมใจ 

  

องค์ประกอบที่ ๓  อ่ืนๆ  
(ภาระงานอื่นนอกเหนือจากภาระงานหลักและภาระงานรอง)              (10  คะแนน)                                             

รวมประเมินทั้ง 3 องค์ประกอบ เป็น 100 คะแนน 
 
๗. ระยะเวลาและผลงานการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ ๒๕62  รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2561 – 31 มีนาคม 2562 รอบที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ เมษายน 2562 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 
          ๘. หลักฐานการประเมิน  อาจารย์ทุกคนต้องเตรียมหลักฐานซึ่งเป็นเอกสารหรืออ่ืนๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ทั้ง ๔ พันธกิจ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ตรงกับตัวชี้วัด (KPI แต่ละมิติ) ในวงรอบที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62     
มาแสดงให้คณะกรรมการประเมินฯ เพ่ือพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  

9. วิธีการประเมินและคิดคะแนน 
9.๑) ให้คณะกรรมการอ านวยการแจ้งขั้นตอนและระยะเวลา รวมทั้งรายชื่อคณะกรรมการผู้ประเมิน

ให้อาจารย์ทุกคนทราบ เพ่ือจะได้เตรียมรับการประเมิน และแสดงหลักฐาน  
9.๒) ผู้รับการประเมินน าหลักฐานในการประเมินตามมิติต่างๆ เข้าพบคณะกรรมการผู้ประเมินตามวัน

เวลาที่ก าหนดให้  หากติดราชการหรืออื่นๆ ไม่สามารถประเมินตามก าหนดได้ ให้ท าบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรเสนอผู้อ านวยการฯ ผ่านประธานกรรมการประเมิน 

9.๓) ผู้ประเมินตรวจหลักฐาน สัมภาษณ์ และรับฟังการชี้แจงข้อมูล ก่อนลงคะแนนรายบุคคล หรือ
รวบรวมคะแนนจากกรรมการ เพื่อหาค่าเฉลี่ย โดยท าความตกลงการให้คะแนนเป็นเอกฉันท์ แล้วแจ้งให้ผู้
ประเมินรับทราบ และลงชื่อรับการประเมินให้เสร็จสิ้นทุกครั้ง  

9.๔) การประเมินในส่วนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะรายบุคคล) เป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน 
๓๖๐ องศา มีผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน และตนเอง ประเมิน โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย  จากสัดส่วนของผู้ประเมินที่
เกี่ยวข้อง โดยคิดเป็นคะแนน  ๒0%         

9.๕) การประเมินในส่วนภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากภาระงานหลักและภาระงานรอง มีผู้อ านวยการฯและ
รองผู้อ านวยการฯ เป็นผู้ประเมิน  โดยคิดเป็นคะแนน  10%         

9.๖) การรวมคะแนน  เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการรวบรวมคะแนน เป็นผู้รวบรวมคะแนน เสนอผล
การประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ และจัดเรียงล าดับ โดยไม่เปิดเผยชื่อ
ผู้รับการประเมิน โดยพิจารณาจากวงเงินที่ได้รับในแต่ละรอบและให้เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลค านวณเงิน
และจัดท าบัญชีก่อน และน าเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาและเห็นชอบต่อไป 

10) น าผลการประเมินแจ้งแก่ข้าราชการ/อาจารย์ในที่ประชุมประจ าเดือน โดยไม่เปิดเผยรายชื่อ และแจ้งการ
ให้ลงนามรับผลการประเมิน ที่หัวหน้าสาขาวิชา 
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คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

11) คณะกรรมการอ านวยการฯ  จัดท าแบบสรุปผลการปฏิบัติราชการ และส่งให้หัวหน้าสาขาวิชาเพ่ือแจ้งให้
ข้าราชการ/อาจารย์รับทราบผลการประเมินและลงนาม และให้ชี้แจงการพัฒนาการปฏิบัติงานในรอบต่อไป โดยเขียน
แผนการพัฒนาสมรรถนะในปีต่อไปให้สอดคล้องกับผลการประเมิน  ก่อนน าเสนอให้รองผู้อ านวยการลงนามในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น และเสนอให้ผู้อ านวยการลงนามรับรองผลการปฏิบัติงานในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
หน่วยงาน  โดยลงชื่อรับรอง ทุกหน้า  ในกรณีผู้ถูกประเมินไม่ยอมรับผลการประเมินให้ลงนามรับทราบและให้
พยานลงนามด้วย ส่วนไม่เห็นด้วยในการประเมินองค์ประกอบใดนั้นให้แจ้งคณะกรรมการประเมินรับทราบโดยเร็ว 
หรือท าหนังสือชี้แจงไม่เห็นด้วยเพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาภายในสัปดาห์นั้น  

12) วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ของข้าราชการ / อาจารย์ ในที่
เปิดเผยให้ทราบได้โดยทั่วกัน (ตามเอกสารที่ราชการก าหนด) 

๑3) กลุ่มอ านวยการ ร่วมกับงานทรัพยากรบุคคล ส่งเอกสารรายงานผลการประเมินส่งให้สบช.พร้อมทั้ง
จัดส าเนาสรุปผลการประเมินของผู้รับการประเมินทุกคน และจัดส่งให้สถาบันพระบรมราชชนก  

๑4) ให้กลุ่มอ านวยการ จัดระบบการจัดเก็บผลการประเมินเพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาใน
เรื่องต่าง ๆ   เช่น  การเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้รางวัลข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดีเด่นของวิทยาลัยประจ าปี การ
พัฒนาบุคลากรและการแก้ไข  การปฏิบัติงาน การแต่งตั้งข้าราชการ การให้ออกจากราชการ และการให้รางวัล 
เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น  
         ๑5) แนวทางการเสนอจ านวนอาจารย์ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑5.๑  เป็นข้าราชการสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๑5.๒  ในส่วนอาจารย์อัตราจ้าง วพบ.ชม จะพิจารณาแยกกลุ่มเฉพาะ (ถ้ามี) 

  ๑5.๓  การน าเสนอรายชื่อข้าราชการที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน ให้พิจารณาตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้นั้นพึงจะได้ ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับที่คณะกรรมการฯ ชี้แจง โดยให้เรียงตามล าดับบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด และต้องค านงึถงึวงเงิน 

  ๑5.๔  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนข้ัน มีดังนี้ 
๑) การเลื่อนขัน้เงินเดือน ให้พิจารณาตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากสถาบันพระบรมราชชนก 
๒) ผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษในรอบปีที่ผ่านมาติดต่อกัน ไม่มีข้อห้ามในการเสนอให้

เลื่อนขั้นกรณีพิเศษอีก 
๓) ผู้ที ่ได้รับการเลื่อนระดับทั้งในและนอกระดับควบในปีงบประมาณไม่เสียสิทธิในการ

ได้รับการพิจารณาเลือ่นขั้นกรณีพิเศษในปีงบประมาณ นั้น 
๔) กรณีมีค าสั่งลงโทษทางวินัยในรอบการพิจารณาจะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น ยกเว้นการ

กระท าผิดวินัยที่ได้รับการยกเว้นโทษหรือเป็นความผิดเล็กน้อยให้พิจารณาพฤติการณ์การกระท าผิดประกอบเป็น
รายกรณี ซึ่งอาจจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นกรณีพิเศษตามที่หน่วยงานเสนอได้ 

๕) ผู้ที่อยู่ระหว่างด าเนินการทางวินัย (เว้นกรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ร้ายแรง) หากผลการพิจารณายังไม่เสร็จ ไม่มีข้อจ ากัดในการพิจารณาเลื่อนขั้นกรณีพิเศษตามที่หน่วยงานเสนอ 

๖) ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานขอให้หน่วยงานค านึงถึงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ที่รับผิดชอบรวมตัวชี้วัดรายบุคคล ปริมาณงาน การบริหารงบประมาณ และการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน  สมรรถนะและอ่ืน ๆ 

๗) การพิจารณาเลื่อนขั้นพิเศษ กรณีข้าราชการที่ไปช่วยราชการที่ส่วนอ่ืน ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการฯ หากมีเหตุผลสมควรอาจไม่จ าเป็นต้องยึดถือตามท่ีส่วนราชการอ่ืนเสนอมาก็ได้ 
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คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

๘) การพิจารณาเลื่อนขั้นเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ซึ่งต้องพิจารณาด้วยความละเอียด
ถี่ถ้วน โปร่งใส และเป็นธรรม   

      ๙) หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นกรณีพิเศษนอกเหนือจากเกณฑ์ปกติ ให้พิจารณาตาม
ดุลพินิจของคณะกรรมการและความเหมาะสม เช่นเป็นข้าราชการดีเด่น/ได้รับรางวัลสดุดีระดับกระทรวง/ชาติ 

15.5 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลื่อนขั้น ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 
2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๑6. ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มอ านวยการ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ
และแจ้งให้ทราบในแต่ละรอบของการประเมินฯ 

๑7. การเลื่อนขั้นเงินเดือน วิทยาลัยฯ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ภายในวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติจาก
สถาบันพระบรมราชชนกไม่เกินร้อยละ ที่ได้รับการอนุมัติ     

๑8. การนับจ านวนข้าราชการในวิทยาลัยฯ นับเฉพาะผู้ที่ได้อยู่ปฏิบัติจริงในขณะนั้น โดยถือหลักว่า
ข้าราชการผู้ใดปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม 2562  (รอบที่ 1)  ณ วันที่ 1 กันยายน ๒๕62 (รอบที่ 2)  

๑9. การนับจ านวนข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนขั้น รวมทั้งปี (รอบ ๑ เมษายน ๒๕62 และรอบ 2 ตุลาคม 
๒๕62) ให้นับเฉพาะผู้ที่ได้อยู่ปฏิบัติงานจริง ในขณะนั้น  

 
************************************************ 
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คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

 
 

ตารางแสดง ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน 
และสัดส่วนการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 
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คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

 
ตารางแสดง ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน และคะแนน (ร้อยละ) การประเมินผลปฏิบัติราชการ 

 

องค์ประกอบที่ ๑ : ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ผลการปฏิบัติงาน)                            คะแนน   ๗๐ %     
ผู้รับการประเมิน คณะกรรมการผู้ประเมิน   
อาจารย์ทุกคน คณะกรรมการประเมินผลการปฏบิัติราชการ   

ตามค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ที่        /2562 ลงวันที่                    2562 

 

องค์ประกอบที่  ๒  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะรายบุคคล)                คะแนน   ๒0  %     

ผู้รับการประเมิน ผู้ประเมิน 

รอง 
ผู้อ านวยการ 

 

ผู้อ านวยการ 
6 % 

รองฯ ผอ. 
กลุ่มอื่น 
3 % 

หัวหน้าสาขา
ที่สังกัด 2 % 

หัวหน้ากลุ่ม
งานที่สังกัด 

2% 

ตนเอง 
4 % 

อาจารย์ประจ า
ในกลุ่มงาน 

3 % 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ 

6 % 
รองฯ ผอ. 

กลุ่มอ านวยการ 
3 % 

รองฯ ผอ. 
กลุ่มวิชาการ 

3 % 

หน.สาขา 
ที่สังกัด 2% 

ตนเอง 
4 % 

อาจารย์ใน
สาขา 
2 % 

หัวหน้า 
กลุ่มงาน 

 

ผู้อ านวยการ 
4 % 

รองฯ ผอ. 
ที่สังกัด/*รอง

วิชาการ 
4 % 

หัวหน้าสาขา
ที่สังกัด 3 % 

อาจารย์ใน
กลุ่มงาน 3% 

ตนเอง 
4 % 

อาจารย์ใน
สาขา  
2 % 

หัวหน้าสาขาวิชา 
หัวหน้าศูนย์ 

ผู้อ านวยการ 
4 % 

รองฯ  
กลุ่มวิชาการ  

4 % 

 หน.สาขา
อื่น  
3 % 

อาจารย์ใน
สาขา 5% 

ตนเอง 
4 % 

 

อาจารย์ประจ า ผู้อ านวยการ 
3 % 

รองฯ 
กลุ่มวิชาการ  

3 % 

หน.กลุ่ม
งาน/หัวหน้า
สาขาที่สังกัด 

4 % 

อาจารย์ใน
สาขาและ
อาจารย์ใน

กลุ่มงาน 4 % 

ตนเอง 
4 % 

รองฯ ผอ. ที่
สังกัด  

(ภาระงาน 2) 
2 % 

 

หมายเหตุ:  * หัวหน้ากลุ่มงานจัดการศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล 
องค์ประกอบที่ ๓ : ภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากภาระงานหลักและภาระงานรอง         คะแนน   10 %  
ผู้รับการประเมิน คณะกรรมการผู้ประเมิน   
อาจารย์ทุกคน คณะกรรมการประเมินผลการปฏบิัติราชการ   

ตามค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ที่          /2562  ลงวันที่                     2562 
หมายเหตุ : คณะกรรมการผู้ประเมินหมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งแนบท้าย 
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องค์ประกอบ  ตัวชี้วัด  และเกณฑ์การประเมิน 
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คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

มิติภายนอก 
 

มิติที่ ๑ การประเมินประสิทธิผล  
ตัวช้ีวัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ / 
ภารกิจหลัก 
 

ตัวช้ีวัด ๑.๑  ระดับความส าเร็จของประสิทธิผลของการเรียนการสอน 
 

ค าอธิบาย : ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน หมายถึง มีผลงานและปฏิบัติตามภาระงานรับผิดชอบ
รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ ที่เป็นไปตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA: Performance Agreement) และปฏิบัติตาม
ขั้นตอน/ กระบวนการของการจัดการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยการวางแผน  การด าเนินงานการสอนการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
มาตรฐานคุณวุฒิการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มคอ.) และการประกันคุณภาพการศึกษา หลักฐานการ
ประเมิน : แฟูมรายวิชา และเอกสารการสอนรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ 
 
เกณฑ์การประเมิน : การประเมินประสิทธิผลการเรียนการสอน 
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คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 
เป้าหมายป ี

๒๕61 

เกณฑ์การให้คะแนน  ผลการด าเนินงาน คะแนนผลการ
ประเมิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

๑.๑ ระดับความส าเรจ็ของประสทิธิภาพการจัดการเรียนการสอน ค่าน้ าหนักคะแนนแตกต่างกันตามบทบาทหน้าท่ี 

1. ขึ้นปฏิบัติตามเกณฑ์ภาระงาน 
(การสอนภาคทฤษฏ ี/ ทดลอง และภาคปฏิบัติ) 

15  ปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์ภาระงาน
การสอนภาค
ทฤษฏี / ทดลอง 
และภาคปฏิบัติที่
ได้รับมอบหมาย 
ต ากวา่ 70% 

ปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์ภาระงาน
การสอนภาค
ทฤษฏี / ทดลอง 
และภาคปฏิบัติ
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
700% 

ปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์ภาระงาน
การสอนภาค
ทฤษฏี / ทดลอง 
และภาคปฏิบัติ
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
80% 

ปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์
ภาระงานการ
สอนภาค
ทฤษฏี / 
ทดลอง และ
ภาคปฏิบัติที่
ได้รับ
มอบหมาย 
90% 

ปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์ภาระงาน
การสอนภาค
ทฤษฏี / ทดลอง 
และภาคปฏิบัติที่
ได้รับมอบหมาย 
100% 

   รอบ 6 เดือน  
ประเมินรายวิชาใน
ปีการศึกษา 2561 
รอบ 12 เดือน 
ประเมินรายวิชาใน
ปีการศึกษา 2562 
เทอม 1 
 

2. ความสมบูรณ์ของแฟูมรายวิชา มีรายละเอียดในแฟูม
รายวิชาครบและถูกตอ้งตามแบบประเมนิตรวจสอบ
เอกสารแฟูมรายวิชาของวิทยาลยั  
 
 

15 
 

 ไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามแบบประเมิน
ของวิทยาลยั 

- - - 
 
 
 

ครบและถูกต้อง
ตามแบบประเมิน 
 
 

  
 
 
 

 รอบ 6 เดือน  
ประเมินรายวิชาในปี
การศึกษา 2561 
รอบ 12 เดือน 
ประเมินรายวิชาในปี
การศึกษา 2562 เทอม 1 

3.ผลคะแนนการประเมินประสิทธภิาพการเรียนการ
สอน(ใช้คะแนนเฉลี่ยจากรายวิชาทีอ่าจารย์รับผิดชอบ/
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน) 

10  น้อยกว่า 1.99 2.00 – 2.49 2.50 – 2.99 3.00-3.49 ตั้งแต่ 3.50 ขึ้น
ไป 

   รอบ 6 เดือน  
รอบ 12 เดือน 

4. แผนการสอนรายบทมีผลลัพธ์การเรยีนรู้ (LO) ตรง
กับ มคอ.3,4 และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ และการประเมินผลมีความสอดคล้องกัน  

10  มีแต่ไม่ครบถ้วน
ครอบคลุม 

- - - มีครบถ้วนและ
ครอบคลุม 

   รอบ 6 เดือน  
ประเมินรายวิชาในปี
การศึกษา 2561 
รอบ 12 เดือน 
ประเมินรายวิชาในปี
การศึกษา 2561 เทอม 
1 
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คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 
เป้าหมายป ี

๒๕61 

เกณฑ์การให้คะแนน  ผลการด าเนินงาน คะแนนผลการ
ประเมิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

5.รายวิชามแีบบประเมิน LO ครบถ้วน และมีการ
ประเมินตรงตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3,4  

5  มีแต่ไม่ครบถ้วน
คลอบคลุม 

- - - มีครบถ้วนและ
ครอบคลุม  

   รอบ 6 เดือน  
ประเมินรายวิชาใน
ปีการศึกษา 2560 
รอบ 12 เดือน 
ประเมินรายวิชาใน
ปีการศึกษา 2561 
เทอม 1 
 

6. ส่งผลคะแนนสัดส่วนร้อยละแยกตาม LO และมกีาร
ทวนสอบการให้คะแนน การตัดเกรดแลว้ในสาขาตาม
เวลาที่ก าหนด (1 เดือนนับจากสัปดาหส์อบซ่อม) 

10  ส่งช้า ≥ กวา่
ก าหนด 

- - - ส่งตรงเวลา และ
แยกตาม LO 

ถูกต้อง 

   รอบ 6 เดือน  
ประเมินรายวิชาใน
ปีการศึกษา 2560 
รอบ 12 เดือน 
ประเมินรายวิชาใน
ปีการศึกษา 2561 
เทอม 1 

7. ส่ง มคอ. 3,4 หลังปรับแก้ตามคณะกรรมการ
วิพากษ์ มคอ.  

10  ส่งหลังเปิดภาค
เรียนในรายวิชา
นั้น 

- - - ส่งก่อนเปิดภาค
เรียนในรายวิชา
นั้น 

   รอบ 6 เดือน  
ประเมินรายวิชาในปี
การศึกษา 2560 
รอบ 12 เดือน 
ประเมินรายวิชาในปี
การศึกษา 2561 เทอม 1 

8. การส่ง มคอ. 5,6 10  ส่งช้ากว่า 60 วัน
หลังสัปดาห์สอบ
ซ่อมหรือสัปดาห์
สิ้นสุดการฝึก 

- - - ส่งภายใน 60 วัน
หลังสัปดาห์สอบ 
หรือสัปดาห์สิ้นสุด
การฝึก 

   รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 
ประเมินรายวิชาใน
ปีการศึกษา 2561 
เทอม 1 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 
เป้าหมายป ี

๒๕61 

เกณฑ์การให้คะแนน  ผลการด าเนินงาน คะแนนผลการ
ประเมิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

9. มีกิจกรรมการเรียนการสอน ที่พัฒนาทักษะศตวรรษ
ที่ 21 แก่นักศึกษา และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
น าไปใช้ เช่น E learning, วิจัย และนวตักรรม เป็นต้น 

15 
 
 

 มีแต่ไม่มีหลักฐาน 
 

- - - มีและน าไปใช้ โดย
มีหลักฐานเชิง
ประจักษ ์

   รอบ 6 เดือน  
ประเมินรายวิชาใน
ปีการศึกษา 2560 
รอบ 12 เดือน 
ประเมินรายวิชาใน
ปีการศึกษา 2561  
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ตัวช้ีวัด ๑.๒ ระดับความส าเร็จของการตีพิมพ์ บทความวิจัย /ต ารา/บทความวิชาการ   
ค าอธิบาย  : ระดับความส าเร็จของการตีพิมพ์ บทความวิจัย /ต ารา/บทความวิชาการ  หมายถึง การน าผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
หรือน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบการเผยแพร่ ต่อยอดองค์ความรู้ สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ประยุกต์ใช้กับกลุ่มเปูาหมายจนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่าง
ชัดเจน ด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ ด้านพัฒนาองค์กร หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 

1 2 3 4 5 

1. การผลิตผลงานวิจัย บทความวิจยั บทความวิชาการหรือต ารา (เลือกประเมิน 1 ผลงาน) 

กระบวนการด าเนินการผลิต
ผลงานวิจัย 
รอบที่ 1 

โครงร่างวิจัยได้ผ่านการพิจารณา
และผ่านการอนุมัติให้ด าเนินการ 
หลักฐาน 
-โครงร่างวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ
แล้ว 
 

โครงร่างวิจัยได้ผ่านการพิจารณา
และผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการจริยธรรมวิทยาลยั
ฯ 
หลักฐาน 
-โครงร่างวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ
แล้ว 
-ใบรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมวิทยาลัยฯ 
-แบบฟอร์มติดตามรายงาน
ความก้าวหนา้การผลิต
ผลงานวิจัย วิชาการ (วจ 5) 

อยู่ในขั้นตอนการทบทวน
วรรณกรรมในการท าวิจยั  
หลักฐาน 
-เอกสารแสดงถึงการทบทวน
วรรณกรรม 
-แบบฟอร์มติดตามรายงาน
ความก้าวหนา้การผลิต
ผลงานวิจัย วิชาการ (วจ 5)  

อยู่ในขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ หรือ
ยืมเครื่องมือในการท าวิจยั  
หลักฐาน 
-หนังสือเชิญผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ
เครื่องมือ/หนังสือยืมเครื่องมือวิจัย 
-เครื่องมือวิจัยที่ได้รับการพัฒนา 
-แบบฟอร์มติดตามรายงาน
ความก้าวหนา้การผลิตผลงานวิจยั 
วิชาการ (วจ 5) 

อยู่ในขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
หลักฐาน 
-หนังสือขอเก็บขอ้มูล 
-ข้อมูลวจิัยบางส่วนที่เก็บรวมรวบ 
-แบบฟอร์มติดตามรายงาน
ความก้าวหนา้การผลิตผลงานวิจยั 
วิชาการ (วจ 5) 

รอบ 6 เดือน 
(9%) 

รอบ 12 เดือน 
(9%) 

กระบวนการด าเนินการผลิต
ผลงานวิจัย 
รอบที่ 2 

อยู่ในขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
หลักฐาน 
-ข้อมูลวจิัย 
-แบบฟอร์มติดตามรายงาน
ความก้าวหนา้การผลิตผลงานวิจยั 
วิชาการ (วจ 5) 

 

อยู่ในขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและเขียนรายงานวจิัย บทที่ 
1 - 3 
หลักฐาน 
-ข้อมูลวจิัย 
-ร่างรายงานวจิัยบทที ่1- 3 
-แบบฟอร์มติดตามรายงาน
ความก้าวหนา้การผลิต
ผลงานวิจัย วิชาการ (วจ 5) 

อยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์
ข้อมูล 
หลักฐาน 
-หลักฐานการวิเคราะหข์้อมูล 
-แบบฟอร์มติดตามรายงาน
ความก้าวหนา้การผลิต
ผลงานวิจัย วิชาการ (วจ 5) 

อยู่ในขั้นตอนการอภปิรายผลและเขียน
รายงานวิจยั บทที่ 1 - 4 
หลักฐาน 
-ร่างรายงานวจิัย บทที่ 1 - 4 
-แบบฟอร์มติดตามรายงาน
ความก้าวหนา้การผลิตผลงานวิจยั 
วิชาการ (วจ 5) 

ด าเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
พร้อมส่งตีพิมพ์ 
หลักฐาน 
-รูปเล่มฉบับสมบูรณ ์
-Manuscript ที่พร้อมส่งตีพิมพ ์
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 

1 2 3 4 5 

กระบวนการด าเนินการผลิต
บทความวิชาการ 

โครงร่างบทความวิชาการได้ผ่าน
การพิจารณาและผ่านการอนุมัติ
ให้ด าเนินการ 
หลักฐาน 
-โครงร่างบทความวิชาการที่ได้รับ
การอนุมัติแล้ว 
-แบบฟอร์มติดตามรายงาน
ความก้าวหนา้การผลิตผลงานวิจยั 
วิชาการ (วจ 5) 
 

อยู่ในขั้นตอนการทบทวน
วรรณกรรม 
หลักฐาน 
-แบบฟอร์มติดตามรายงาน
ความก้าวหนา้การผลิต
ผลงานวิจัย วิชาการ (วจ 5) 

อยู่ในขั้นตอนการเขียน 
หลักฐาน 
-แบบฟอร์มติดตามรายงาน
ความก้าวหนา้การผลิต
ผลงานวิจัย วิชาการ (วจ 5) 

อยู่ในขั้นตอน การส่ง Peer Review 
ของวารสาร 
หลักฐาน 
-แบบฟอร์มติดตามรายงาน
ความก้าวหนา้การผลิตผลงานวิจยั 
วิชาการ (วจ 5) 
-หลักฐานการส่งบทความเพื่อตีพิมพ ์

ด าเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ และ
มีหลักฐานการตอบรับ 
หลักฐาน 
-จดหมายการตอบรับ 
-บทความวิชาการต้นฉบับสมบูรณ ์

 

รอบ 6 เดือน 
(9%) 

รอบ 12 เดือน 
(9%) 

กระบวนการผลิตต าราและ
เผยแพร ่
รอบที่ 1  

โครงร่างการผลิตต าราได้ผ่านการ
พิจารณาและผา่นการอนุมัติให้
ด าเนินการ 
หลักฐาน 
-โครงร่างการผลิตต าราที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว 
 

 
 

อยู่ในขั้นตอนการวางโครงร่าง
เนื้อหาครบทุกบทของต ารา
หรือหนังสือ  
หลักฐาน 
-โครงร่างเนื้อหาครบทุกบท  
  ของต าราหรือหนังสือ 
-แบบฟอร์มติดตามรายงาน
ความก้าวหนา้การผลิต
ผลงานวิจัย วิชาการ (วจ 5) 

 อยู่ในขั้นตอนการทบทวน
วรรณกรรม 
หลักฐาน 
-เอกสารแสดงถึงการทบทวน
วรรณกรรม 
-แบบฟอร์มติดตามรายงาน
ความก้าวหนา้การผลิตผลงานวิจยั 
วิชาการ (วจ 5) 

รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

(9%) 

กระบวนการผลิตต าราและ
เผยแพร ่ 
รอบที่ 2 

อยู่ในขั้นตอนการเขียนเน้ือหาโดย
มีเน้ือหาของต าราหรือหนังสือร้อย
ละ 10 ของเนื้อหาทั้งหมด  
หลักฐาน 
-ร่างต ารา 
-แบบฟอร์มติดตามรายงาน
ความก้าวหนา้การผลิตผลงานวิจยั 
วิชาการ (วจ 5) 

อยู่ในขั้นตอนการเขียนเน้ือหาโดย
มีเน้ือหาของต าราหรือหนังสือ
ร้อยละ 20 ของเนื้อหาทั้งหมด  
หลักฐาน 
-ร่างต ารา 
-แบบฟอร์มติดตามรายงาน
ความก้าวหนา้การผลิต
ผลงานวิจัย วิชาการ (วจ 5) 

อยู่ในขั้นตอนการเขียนเน้ือหา
โดยมีเน้ือหาของต าราหรือ
หนังสือร้อยละ 30 ของ
เนื้อหาทั้งหมด 
หลักฐาน 
-ร่างต ารา 
-แบบฟอร์มติดตามรายงาน
ความก้าวหนา้การผลิต
ผลงานวิจัย วิชาการ (วจ 5) 
 

อยู่ในขั้นตอนการเขียนเน้ือหาโดยมี
เนื้อหาของต าราหรือหนังสือร้อยละ 40 
ของเนื้อหาทั้งหมด  
หลักฐาน 
-ร่างต ารา 
-แบบฟอร์มติดตามรายงาน
ความก้าวหนา้การผลิตผลงานวิจยั 
วิชาการ (วจ 5) 

อยู่ในขั้นตอนการเขียนเน้ือหาโดย
มีเน้ือหาของต าราหรือหนังสือร้อย
ละ 50 ของเนื้อหาทั้งหมด  
หลักฐาน 
-ร่างต ารา 
-แบบฟอร์มติดตามรายงาน
ความก้าวหนา้การผลิตผลงานวิจยั 
วิชาการ (วจ 5) 

รอบ 6 เดือนรอบ 
12 เดือน 

(9%) 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 

1 2 3 4 5 

กระบวนการผลิตต าราและ
เผยแพร่  
รอบที่ 3 

อยู่ในขั้นตอนการเขียนเน้ือหาโดย
มีเน้ือหาของต าราหรือหนังสือร้อย
ละ 60 ของเนื้อหาทั้งหมด  
หลักฐาน 
-ร่างต ารา 
-แบบฟอร์มติดตามรายงาน
ความก้าวหนา้การผลิตผลงานวิจยั 
วิชาการ (วจ 5) 

อยู่ในขั้นตอนการเขียนเน้ือหาโดย
มีเน้ือหาของต าราหรือหนังสือ
ร้อยละ 70 ของเนื้อหาทั้งหมด  
หลักฐาน 
-ร่างต ารา 
-แบบฟอร์มติดตามรายงาน
ความก้าวหนา้การผลิต
ผลงานวิจัย วิชาการ (วจ 5) 

อยู่ในขั้นตอนการเขียนเน้ือหา
โดยมีเน้ือหาของต าราหรือ
หนังสือร้อยละ 80 ของ
เนื้อหาทั้งหมด  
หลักฐาน 
-ร่างต ารา 
-แบบฟอร์มติดตามรายงาน
ความก้าวหนา้การผลิต
ผลงานวิจัย วิชาการ (วจ 5) 

อยู่ในขั้นตอนการเขียนเน้ือหาโดยมี
เนื้อหาของต าราหรือหนังสือร้อยละ 90 
ของเนื้อหาทั้งหมด  
หลักฐาน 
-ร่างต ารา 
-แบบฟอร์มติดตามรายงาน
ความก้าวหนา้การผลิตผลงานวิจยั 
วิชาการ (วจ 5) 

อยู่ในขั้นตอนการเขียนเน้ือหาโดย
มีเน้ือหาครบทุกบทของต าราหรือ
หนังสือ  
หลักฐาน 
-ร่างต ารา 
-แบบฟอร์มติดตามรายงาน
ความก้าวหนา้การผลิตผลงานวิจยั 
วิชาการ (วจ 5) 

รอบ 6 เดือนรอบ 
12 เดือน 

(9%) 

กระบวนการผลิตต าราและ
เผยแพร ่
รอบที่ 4 

อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาการ
ตรวจสอบความถูกต้องจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีรายชื่อใน
ฐานข้อมูลของ สกอ. 
หลักฐาน 
-หนังสือตอบรับจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
-แบบฟอร์มติดตามรายงาน
ความก้าวหนา้การผลิตผลงานวิจยั 
วิชาการ (วจ 5) 

 

 อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรง
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
หลักฐาน 
-หนังสือ หรืออีเมล์ ค าแนะน า
แก้ไข ต าราจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
-แบบฟอร์มติดตามรายงาน
ความก้าวหนา้การผลิต
ผลงานวิจัย วิชาการ (วจ 5) 
-ร่องรอยการแก้ไขต าราตาม
ค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่
หลักฐาน 
-หนังสือ เอกสาร หรืออีเมล์ ยืนยัน
การตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่
ต ารา 
-แบบฟอร์มติดตามรายงาน
ความก้าวหนา้การผลิตผลงานวิจยั 
วิชาการ (วจ 5) 
-รูปเล่มต าราฉบับสมบูรณ ์

 
รอบ 6 เดือนรอบ 

12 เดือน 
(9%) 

2. การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจยั/วิชาการ/ต ารา 

การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
และต ารา ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
(ส าหรับอาจารย์ที่ระดับ
ช านาญการพิเศษ/วุฒิ
การศึกษาปริญญาเอก) 

มีการตีพิมพ์เผยแพร่และได้
คะแนนส่วนบุคคล < 0.15 
หลักฐาน 
- เล่ม Proceeding การประชุม  
เล่มวารสารระดับชาติและ
นานาชาต ิ

มีการตีพิมพ์เผยแพร่และได้
คะแนนส่วนบุคคล ≥ 0.15 
หลักฐาน 
-เล่ม Proceeding การประชุม  
เล่มวารสารระดับชาติและ
นานาชาต ิ

มีการตีพิมพ์เผยแพร่และได้
คะแนนส่วนบุคคล ≥0.2 
หลักฐาน 
-เล่ม Proceeding การ
ประชุม  เล่มวารสาร
ระดับชาติและนานาชาต ิ
 

มีการตีพิมพ์เผยแพร่และได้คะแนนส่วน
บุคคล ≥0.25 
หลักฐาน 
-เล่ม Proceeding การประชุม  เล่ม
วารสารระดับชาตแิละนานาชาต ิ

มีการตีพิมพ์เผยแพร่และได้คะแนน
ส่วนบุคคล ≥0.3 
หลักฐาน 
-เล่ม Proceeding การประชุม  
เล่มวารสารระดับชาติและ
นานาชาต ิ

รอบ 6 เดือน 
(9%) 

รอบ 12 เดือน 
(9%) 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 

1 2 3 4 5 

การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
และต ารา ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
(ส าหรับอาจารย์ที่ระดับ

ช านาญการ/ระดับ
ปฏิบัติการ) 

มีการตีพิมพ์เผยแพร่และได้
คะแนนส่วนบุคคล <0.05 
หลักฐาน 
- เล่ม Proceeding การประชุม  
เล่มวารสารระดับชาติและ
นานาชาต ิ

มีการตีพิมพ์เผยแพร่และได้
คะแนนส่วนบุคคล ≥0.05 
หลักฐาน 
-เล่ม Proceeding การประชุม  
เล่มวารสารระดับชาติและ
นานาชาต ิ

มีการตีพิมพ์เผยแพร่และได้
คะแนนส่วนบุคคล ≥0.1 
หลักฐาน 
-เล่ม Proceeding การ
ประชุม  เล่มวารสาร
ระดับชาติและนานาชาต ิ
 

มีการตีพิมพ์เผยแพร่และได้คะแนนส่วน
บุคคล ≥0.15 
หลักฐาน 
-เล่ม Proceeding การประชุม  เล่ม
วารสารระดับชาตแิละนานาชาต ิ

มีการตีพิมพ์เผยแพร่และได้คะแนน
ส่วนบุคคล ≥0.2 
หลักฐาน 
-เล่ม Proceeding การประชุม  
เล่มวารสารระดับชาติและ
นานาชาต ิ

รอบ 6 เดือน 
(9%) 

รอบ 12 เดือน 
(9%) 

3. การได้รับทุนสนับสนุนวิจัย 

การได้รับทุนสนับสนุนวิจัย ได้ทุนสนับสนนุจากหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกในปี
การศึกษา 2561 นอ้ยกวา่ 
5,000 บาท 

ได้ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกในปี
การศึกษา 2561 ระหวา่ง
5,001- 10,000 บาท 

ได้ทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกในปี
การศึกษา 2561 ระหวา่ง 
10,001-30,000 บาท 
 

ได้ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกในปีการศึกษา 2561 
ระหว่าง 30,001-49,999 บาท 

ได้ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกในปีการศึกษา 
2561 ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้น
ไป 

รอบ 12 เดือน 
(5%) 

หมายเหตุ  

 - ผลงานในข้อที่ 1 สามารถเลือกประเมินเพียง 1 ผลงานตามรอบของการด าเนินงาน 
 - ทุกผลงานที่ได้รับการประเมินต้องมีปรากฏในแผนการปฏิบัติการ กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2562 และมีการเขียนอนุมัติด าเนินการตามระบบ 
 - การท าวิจัย 1 เรื่อง สามารถน ามารับการประเมินได้ 2 ครั้ง (1 ปี)  
 - การเขียนต ารา / หนังสือ 1 เรื่อง สามารถน ามารับการประเมินได้ 4 ครั้ง (2 ปี)  
 - กรณีบทความวิจัย/ บทความวิชาการ ให้คะแนนทุกคนโดยการหารค่าคะแนนด้วยจ านวนอาจารย์ที่มีชื่อในบทความตามการแบ่ง % ของการด าเนินงาน 
 - โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอก ให้คิดเงินทุนตามสัดส่วนการท างาน และต้องเป็นโครงการที่ได้รับทุนภายในปีปัจจุบัน  
 - การได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ไม่นับอาจารย์ที่อยู่ในช่วงลาศึกษาต่อ  
 - กรณีผลงานไม่มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานจะไม่ได้รับคะแนนในข้อ 1 
 - ไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่จะไม่ได้รับคะแนนในข้อ 2 
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ตัวช้ีวัด  ๑.3     ระดับความส าเร็จในการลงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
ค าอธิบาย : ระดับความส าเร็จของการลงฐานข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง อาจารย์ทุกท่านมีการลงฐานข้อมูล 

ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
๑. ข้อมูลส่วนบุคคลในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ MISPBRI และ Open pi เป็น 

ฐานข้อมูลระบบบุคลากร ประกอบด้วย 1)  ข้อมูลส่วนตัว ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ ประวัติการศึกษา 
วิชาชีพ บัตรสมาชิกสภาการพยาบาล ความช านาญ  2) ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร เป็นข้อมูลที่อาจารย์ต้องท าการ
เพ่ิมเติม 

ข้อมูล คือ เมนูระบบ แจ้งผลยืนยันการไปประชุม/อบรม/สัมมนาจะเป็นเมนูที่ได้ท าการดึงข้อมูล 
มาจากระบบ Dev ให้แล้ว แต่ยังขาดข้อมูล จากการไป ประชุม/ อบรม/สัมมนาและ3) ข้อมูลวิชาการและ
ผลงานวิจัย ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป การศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานบริการวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การเรียนการสอน รางวัล และความเชี่ยวชาญ (เข้าถึงฐานข้อมูลได้จากหน้าแรกของ 
http://www.bcnc.ac.th)  เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร น าไปสู่การวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้
มีสมรรถนะสูง   

๒. CHE-QA online เป็นระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้แต่ละระดับจะเป็นผู้รับผิดชอบในการลงข้อมูล และรายการหลักฐานให้ครบถ้วน (เข้าถึงฐานข้อมูลได้จาก
หน้าแรกของ http://www.bcnc.ac.th) โดยให้ลงให้แล้วเสร็จก่อน 2 สัปดาห์ (นับตามวันที่รับการประเมิน 
QA)  
 

 
 

http://www.bcnc.ac.th/
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ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.3 ระดับความส าเร็จ
ในการลงฐานข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ 

1. ลงฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ MISPBRI และ Open pi 
ไม่สมบูรณ์และ/หรือไม่เป็น
ปัจจุบัน 
 

1. ลงฐานข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ 
MISPBRI และ Open 
pi ได้สมบรูณ์และเป็น
ปัจจุบัน 
 

1. ลงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ MISPBRI 
และ Open pi ไดส้มบูรณ์และเปน็
ปัจจุบัน 
 

1. ลงฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ MISPBRI และ 
Open pi ได้สมบรูณ์ และ
เป็นปัจจุบัน  
 

1. ลงฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ MISPBRI และ Open 
pi ได้สมบรูณ์ และเป็น
ปัจจุบัน  
 

รอบ ๖ เดือน 
การด าเนินงาน 
ข้อ 1 
รอบ ๑๒ เดือน 
 

 2. ข้อมูลรายงานผลการ
ด าเนินงาน และรายการ
หลักฐานของตัวบ่งช้ีที่รับผิด 
ชอบในระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคณุภาพการ ศึกษา 
(CHE-QA online) ไม่สมบูรณ์
และ/หรือไม่ตรงตามเวลา
ก าหนด 

2. มีข้อมูลรายงานผล
การด าเนินงาน และ
รายการหลักฐานของ
ตัวบ่งช้ีที่รับผิด ชอบ
ในระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกัน
คุณภาพการ ศึกษา 
(CHE-QA online) 
สมบูรณ์แตเ่กินเวลา
ก าหนด ≤ 3 วัน 
 

2. มีข้อมูลรายงานผลการ
ด าเนินงาน และรายการหลักฐาน
ของตัวบ่งช้ีที่รับผิด ชอบในระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การ ศึกษา (CHE-QA online) 
สมบูรณ์แตเ่กินเวลาก าหนด ≤ 3 วัน 
 

2. ข้อมูลรายงานผลการ
ด าเนินงาน และรายการ
หลักฐานในระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการ ศึกษา (CHE-
QA online) ได้ครบถ้วน/
ถูกต้องภายในเวลาก าหนด 
 

2. ข้อมูลรายงานผลการ
ด าเนินงาน และรายการ
หลักฐานในระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคณุภาพการ 
ศึกษา (CHE-QA online) ได้
ครบถ้วน/ถูกต้องภายในเวลา
ก าหนด 
 

 

  3. มีการลงฐานข้อมูล
งานพัฒนาบุคลากร
หลังกลับจากประชุม/
อบรม ไม่ครบหรือไม่
ตรงเวลา 

3. มีการลงฐานข้อมูลงานพัฒนา
บุคลากรหลังกลับจากประชุม/อบรม 

3. มีการลงฐานข้อมูลงาน
พัฒนาบุคลากรหลังกลับ
จากประชุม/อบรม ไม่
ครบ/ไม่ตรงเวลา 

3. มีการลงฐานข้อมูลงาน
พัฒนาบุคลากรหลังกลับจาก
ประชุม/อบรม 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงานภาระงานที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1.4 ระดับความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงานภาระงานท่ี 2  

คิดตามค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  
จากการประเมินคณุภาพภายในวทิยาลัยฯ (Pre-Assessment) 

(เฉลี่ยภาพรวม) 
 

รอบ  ๖ เดือน 
รอบ  ๑๒ เดือน 
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มิติที่ 2 การประเมินคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ความร่วมมือในการบริการวิชาการในโครงการที่รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

ความร่วมมือในการบริการ
วิชาการ ในโครงการที่
รับผิดชอบ  

 
ร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ร่วมงานระยะตามระยะเวลา 

รอบ ๑๒ เดือน 
(ข้อ ๑-๕) 

อาจารย์ทั่วไป  1 วัน 2 วัน 3 วัน 4 วัน 5 วัน  
อาจารย์กลุ่มงานบริการวิชาการ  2 วัน 4 วัน 6 วัน 8 วัน 10 วัน  

 

โครงการบริการวิชาการ หมายถึง โครงการตามรายชื่อต่อไปนี้ 
1. โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว สาขาการพยาบาลพ้ืนฐาน 
2. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 3 วันที่ 10 -21 มิ.ย. 2562 
3. โครงการอบรมผู้บริหารระดับกลาง วันที่ 30 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2562 
4. โครงการบริการวิชาการ ต.สันผีเสื้อ  มิถุนายน – กรกฎาคม 2562 3 ครั้ง (ครั้งละ 1 วัน) 
5. โครงการการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 5-9 สิงหาคม 2562 
6. โครงการประชุมวิชาการประจ าปี 1-2 สิงหคม 2562  
7. โครงการ สัมมนาคุณธรรมจริยธรรม 7 มิถุนายน 2562 
8. บริการวิชาการนอกสถาบัน 29-31 พฤษภาคม 2562 (อาจารย์พิมพ์ใจ) 
9. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์พ่ีเลี้ยง  
10. โครงการประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิชาการวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนนก วันที่ 29-30 เมษายน 2562 
11. วิทยากรภายใน/นอก (นับตามชั่วโมง) 
12. ตรวจ Plan งานอาจารย์ใหม่ วพบ.เชียงใหม่ 3 ชั่วโมง ต่อเรื่อง 
13. อ่านผลงานวิชาการ Peer review วารสาร 3 ชัว่โมง / เรือ่ง (ม.นเรศวร) 
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14. ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาเครื่องมือต่อเรื่อง  
ระดับปริญญาตรี 1 ชั่วโมง / เรื่อง (วพบ.นครศรีธรรมราช) 
ปริญญาโท  2 ชั่วโมง (วพบ.นครศรีธรรมราช) 
ปริญญาเอก 3 ชั่วโมง 

15. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
ปริญญาโท  3 ชั่วโมง/ครั้ง (ม.ราชมงคล) 
ปริญญาเอก 3 ชั่วโมง/ครั้ง   
หมายเหตุ ข้อ ๑๓ - ข้อ ๑๕ การนับชั่วโมง ให้นับ 6  ชั่วโมง เท่ากับ ๑ วัน 
    ข้อ ๑๓ - ข้อ ๑๕ ถ้าเป็นหลักสูตรนานาชาติ นับชั่วโมงเป็น ๒ เท่าของหลักสูตรปกติ  

16. เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาต่างสถาบัน 
17. เป็นคณะท างาน/ คณะกรรมการ ในเครือข่ายวิชาชีพเฉพาะหรือวารสาร ภายนอกวิทยาลัย 

การเตรียมหลักฐาน 
1. หนังสือเชิญสอน /ค าสั่งแต่งตั้ง/ หนังสือเชิญ /เอกสารที่เก่ียวข้อง 
2. บันทกึลายมือชื่อเข้าร่วมงาน 
3. บึกทึกการรับรองเข้าร่วมงานโดยผู้รับผิดชอบโครงการ 
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มิติภายใน 
 

มิติที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

อัตราการเบิกจ่ายงบด าเนินการ โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ หมายถึง การที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม สามารถบริหารจัดการงบด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖2 ในการเบิกจ่ายงบด าเนินการที่ได้รับจัดสรรภาพรวมในรอบ 6 เดือนและ 12 เดือนเปรียบเทียบกับงบด าเนินการที่หน่วยงานได้รับการ
จัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือประเมินผลความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน สามารถบรรลุเปูาหมายของรัฐบาลตามที่เกณฑ์ก าหนดหรือไม่   

 

 
หมายเหตุ   1. คิดเป็นกลุ่มงาน ได้เท่ากันทั้งกลุ่มงาน เฉพาะโครงการที่ด าเนินการตั้งแต่ เดือนเมษายน ถึง เดือนสิงหาคม 2562  ตัดยอด ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 
ให้เลขาแต่ละกลุ่มเป็นผู้รวบรวมจากผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย
งบด าเนินการ โครงการ/
กิจกรรม ในกลุ่มงานที่
รับผิดชอบ  

การเบิกจ่ายงบด าเนินการ
ด าเนินการตามเวลาที่ก าหนด
ในแผน และมีการเบิกจา่ย
งบด าเนินการด าเนินการตรง
ตามแผน น้อยกว่าร้อยละ 88 

การเบิกจ่ายงบด าเนินการ
ด าเนินการตามเวลาที่
ก าหนดในแผน และมีการ
เบิกจ่ายงบด าเนินการตรง
ตามแผน  
ร้อยละ 88.01-90.00 
 

การเบิกจ่ายงบด าเนินการ
ตามเวลาที่ก าหนดในแผน 
และมีการเบิกจ่าย
งบด าเนินการตรงตามแผน  
ร้อยละ 90.01-92.00 
 

การเบิกจ่าย
งบด าเนินการตามเวลาที่
ก าหนดในแผน และมี
การเบิกจ่าย
งบด าเนินการตรงตาม
แผน  
ร้อยละ92.01-94.00 
 

การเบิกจ่ายงบด าเนินการตาม
เวลาที่ก าหนดในแผน และมี
การเบิกจ่ายงบด าเนินการตรง
ตามแผน มากกว่าร้อยละ 94 
 

รอบ ๖ เดือน 
รอบ ๑๒ เดือน 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความส าเร็จของการรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบตัิงาน 
เกณฑ์การประเมิน 

รอบการรายงาน 1 2 3 4 5 

ระดับความส าเร็จของการ 
รายงานความก้าวหน้าของ
การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

ด าเนินการกิจกรรม/
โครงการครบ 1 ข้อ 

- ด าเนินการกิจกรรม/
โครงการ 
ครบ 2 ข้อ 

- ด าเนินการกิจกรรม/
โครงการครบ 3 ข้อ 

รอบ 12 เดือน 

หมายเหตุ : 
กิจกรรม/โครงการ หมายถึงกิจกรรมหรือโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2562 และมีรายชื่อในเล่มปรับแผนครึ่งปี รวมทั้งเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่มีการใช้เงิน 
ข้อ 1 ขออนุมัติกิจกรรม/โครงการอย่างน้อย 7 วัน 
ข้อ 2 คืนเงินยืมตามก าหนด (ภายใน30วันหลังจากวันที่ได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง) 
ข้อ 3 สรุป One page กิจกรรม/โครงการภายใน 1 เดือน 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับความส าเร็จของการเข้าร่วมโครงการหน่วยงานคุณธรรม   (PA  สบช.)  
ค าอธิบาย :  
 หน่วยงานคุณธรรม หมายถึง หน่วยงานที่มีการด าเนินการตามเกณฑ์หน่วยงานคุณธรรมที่ก าหนด ๕ ขั้นตอน เพ่ือให้มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ 
ประหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรมและหลักกฎหมาย ตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ด้วยความมีน้ าใจ เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่าของ
ผู้รับบริการและบุคคลอื่น ปฏิบัติงานด้วยความสุขเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและแผ่นดิน 

 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์การประเมิน รอบการ

รายงาน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับความส าเร็จของการเข้าร่วม
โครงการหน่วยงานคุณธรรม 
Happy work place 

- เข้าร่วมกิจกรรม OD 
หรือ ตลาดนัดความดี 
(น าค่านิยม MOPH ลง
สู่การปฏิบัติ) 
 

-มีข้อ 1 
-เข้าร่วมกิจกรรม 1 
กิจกรรม (ในข้อ 2) 

-มีข้อ 1 
-เข้าร่วมกิจกรรม 2 
กิจกรรม(ในข้อ 2) 

-มีข้อ 1 
-เข้าร่วมกิจกรรม 3 
กิจกรรม(ในข้อ 2) 

-มีข้อ 1 
-เข้าร่วมกิจกรรม 4 
กิจกรรม(ในข้อ 2) 

(รอบ ๖ เดือน) 
 (ข้อ 1-3) 
(รอบ ๑๒ 
เดือน) 
(ข้อ 1-5) 

 หมายเหตุ : โครงการที่ด าเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรมของวิทยาลัยฯปีงบประมาณ ๒๕๖2  
1.  ตลาดนัดความดี วันที่ 27 ธันวาคม 2561 หรือ วันที ่11 เมษายน 2562 
2. โครงการที่ด าเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรมของวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ 
   2.1 กิจกรรมสตาร์ทอัพกายใจดีกับเวทีสุขภาพ(Endo running) /การประกวดพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา/Application อ่ืน ๆ  หรือรูปภาพกิจกรรมในการออกก าลังกาย 

       2.2 ตรวจสุขภาพประจ าปี  วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
     2.3 กิจกรรมท าบุญครบรอบวันเกิดวิทยาลัยฯ ประจ าปี 2562 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 
     2.4 ฟังบรรยายธรรมะ วันที่ 11 เมษายน 2562 
     2.5 การประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 
     2.6 การสวดมนต์ทุกวันจันทร์ (เดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม 2562) 
     2.7 การท าบุญตักบาตร (เดือนเมษายน –เดือนสิงหาคม 2562) 
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ตัวช้ีวัดที่ 6  ระดับความส าเร็จของแผน และผลการพัฒนาสมรรถนะตนเอง ตามรอบการประเมินผล
ปฏิบัติราชการ ๔ ด้าน 
ค าอธิบาย : 

การพัฒนาอาจารย์ เป็นกระบวนการหรือการด าเนินงานด้วยวิธีการต่างๆ ที่เป็นการช่วยให้อาจารย์ได้มี
โอกาสเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ เทคนิควิธีการต่างๆ ในด้านการปฏิบัติงาน และ
การสอนให้ทันต่อเหตุการณ ์ซึ่งเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพของคณาจารย์ ให้ด าเนินภาระหน้าที่ 
และบทบาทของอาจารย์ที่จะส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ นโยบาย เปูาหมาย 
และปณิธานของสถาบันการศึกษา (ศิริสุดา ไกรวิจิตร, 2554) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งด้านเทคนิคการสอน การ
ประเมินผลการเรียนรู้และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการ
เรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน ดังนั้นสถาบันการศึกษามีความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบันพัฒนาตนเองในด้านองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้
จากการพัฒนาตนเอง ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของ
บัณฑิต 

 
 ความส าเร็จของแผน และผลการพัฒนาสมรรถนะตนเอง เริ่มจากการประเมินสมรรถนะของตนน ามา
จัดท าแผนพัฒนาตนเอง ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านวิชาการ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ 2) ด้านเทคนิคการสอน  
3)ด้านการวัดและประเมินผล 4) ด้านการวิจัย และสรุปผลการด าเนินการพัฒนาตนเองต่อผู้บริหารเพ่ือน าไปใช้
วางแผนการพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป 
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หมายเหตุ 

1. การพัฒนาตนเอง 4 ด้าน ประกอบด้วย การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ด้านวิจัย และตามความเชี่ยวชาญ  
ศึกษาด้วยตนเองได้ 1 ด้าน ยกเว้นด้านตามความเชี่ยวชาญ

  ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ความส าเร็จของแผน และผล
การพัฒนาสมรรถนะตนเอง 
 
 

มีการประเมิน 
Competency และ
จัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
เสนอผู้อ านวยการ
ภายในเดือนมกราคม 
2562  

มีการพัฒนาตนเองตามแผน
และส่งสรุปสาระที่ไดจ้าก
การพัฒนาตนเองเสนอ
ผู้อ านวยการ โดยผ่าน
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
บุคลากร ไม่ครบ ๔ ด้าน  
 

มีการพัฒนาตนเองตามแผน 
และส่งสรุปสาระที่ ได้จาก
การพัฒนาตนเอง เสนอ
ผู้อ านวยการครบ 3 ด้าน  
ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ก่อน
การประเมิน  
 

มีการพัฒนาตนเองตามแผน
และส่งสรุปสาระที่ไดจ้าก
การพัฒนาตนเอง เสนอ
ผู้อ านวยการครบ 3 ด้าน มี
นวัตกรรม (เช่นแผ่นพับ,
หนังสือเล่มเล็กๆ :booklet) 
หรืออ่ืนๆ ในหัวข้อ ประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่
ได้มีการพัฒนาตนเอง ในป ี
งบประมาณ ๒๕๖2 เสนอ
ผู้อ านวยการโดยผ่านหัวหน้า
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ไม่
น้อยกว่า 1 สัปดาห์ก่อนการ
ประเมิน 

มีการพัฒนาตนเองตามแผน
และส่งสรุปสาระที่ ได้จาก
การพัฒนาตนเอง เสนอ
ผู้อ านวยการครบ 4 ด้าน มี
นวัตกรรม (เช่น แผ่นพับ,
หนังสือเล่มเล็กๆ :booklet) 
หรืออ่ืนๆ ในหัวข้อ ประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่
ได้มีการพัฒนาตนเอง ใน
ปีงบประมาณ ๒๕62 เสนอ 
ผู้อ านวยการโดยผ่านหัวหน้า
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ไม่
น้อยกว่า 1 สัปดาห์ก่อนการ
ประเมิน  

รอบ ๑๒ เดือน 
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องค์ประกอบท่ี ๒   พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  
สมรรถนะรายบุคคล    

สมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ(พยาบาลวิชาชีพ) 
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แบบประเมินสมรรถนะรายบุคคล  (ใช้วิธีประเมินแบบ 360 องศา) 
 

ค าชี้แจง  :   แบบประเมินนี้ ส าหรับประเมินตนเอง และผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้
ประเมินร่วม 

1. คะแนนประเมิน 
มี  หมายถึง ผู้ถูกประเมินมีพฤติกรรมครบถ้วนตามที่ระบุไว้ 
ไม่มี หมายถึง ผู้ถูกประเมินยังท าพฤติกรรมนั้น ๆ ได้ไม่ดีหรือไม่ครบถ้วน หรือยังมีจุดบกพร่องต้อง
ปรับปรุง 
 

2. เกณฑ์การคิดคะแนน :    
น้อยกว่าร้อยละ 60 ได้ 1 คะแนน 

    ร้อยละ 60 – 70 ได้ 2 คะแนน 
    ร้อยละ 71 – 80 ได้ 3 คะแนน 
    ร้อยละ 81 – 90 ได้ 4 คะแนน 
    ร้อยละ 91 – 100 ได้ 5 คะแนน 
 
ระดับชั้นงาน 

(พยาบาลวิชาชีพ/ 
วิทยาจารย์) 

ระดับคะแนนสมรรถนะรายบุคคล 
การมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ 
การบริการที่ดี การสั่งสมความรู้ใน

งานและการ
ประยุกต์ใช้ 

จริยธรรม ความร่วมแรง
ร่วมใจ 

ปฏิบัติการ 1 1 1 1 1 

ช านาญการ 2 2 2 2 2 

ช านาญการพิเศษ 3 3 3 3 3 

 
 
 

 
 



41 
 

คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

แบบบันทึกพฤติกรรมที่แสดงออกต่อพฤติกรรมที่คาดหวัง 
  

ชื่อผู้ประเมิน ...............................................................................................................................................     
   

ชื่อผู้รับการประเมิน   ...................................................................  ระดับ ................................................. 
 

สมรรถนะ ค าจ ากัดความ ให้ท าเครื่องหมาย √  
ลงในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ของผู้ถูกประเมิน 

บันทึกพฤติกรรม
ประกอบการ

ประเมินสมรรถนะ 
แสดง 

พฤติกรรม (ก) 
ไม่แสดง 

พฤติกรรม (ข) 
 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์   (Achievement Motivation)  ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดย
มาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเองหรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึง
การสร้างสรรค์พัฒนาผลงาหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปูาหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มา
ก่อน 

ระดับท่ี  0 
 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
 

   

ระดับท่ี 1 
 

แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ดี 
1) พยายามท างานในหน้าที่ให้ดีและถูกต้อง 

 
 

  

2) พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา    

3) มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการท างาน    

4) แสดงว่าต้องการท างานให้ดีขึ้น    

5)  แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความ
สูญเปล่า หรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน 
 

   

ระดับท่ี 2 
 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสามารถท างานได้ผล
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
1)ก าหนดมาตรฐานหรือเปูาหมายในการท างานเพ่ือให้
ได้ผลงานที่ดี 

   

2) ติดตามผลงานของตนโดยเทียบเคียงกับเกณฑ์
มาตรฐาน 

   

3) ท างานได้ตามเปูาหมายที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด หรือ
เปูาหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

   

4) มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ ตรวจตราความ
ถูกต้อง เพื่อให้ได้งานมีคุณภาพ 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ ให้ท าเครื่องหมาย √  
ลงในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ของผู้ถูกประเมิน 

บันทึกพฤติกรรม
ประกอบการ

ประเมินสมรรถนะ 
แสดง 

พฤติกรรม (ก) 
ไม่แสดง 

พฤติกรรม (ข) 

ระดับท่ี 3 
 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถปรับปรุง
วิธีการท างานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
1) ปรับปรุงวิธีการที่ท าให้งานดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดี
ขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากข้ึน  หรือท าให้ผู้รับบริการ
พึงพอใจมากขึ้น 

   

2) เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ที่คาดว่าจะ
ท าให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

   

ระดับท่ี 4 
 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสามารถก าหนด
เป้าหมาย รวมทั้งพัฒนางานเพื่อให้ได้ผลงานที่โดด
เด่น หรือแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
1) ก าหนดเปูาหมายที่ท้าทายและเป็นไปได้ยาก เพ่ือให้
ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด  

   

2) พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างาน เพื่อให้ได้ผลงาน
ที่โดดเด่น หรือแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครได้ท ามาก่อน 

   

ระดับท่ี 5 
(5 คะแนน) 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และกล้าตัดสินใจได้ แม้ว่า
การตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 
1) ตัดสินใจได้ โดยมีการค านวณผลได้ผลเสียอย่าง
ชัดเจน และด าเนินการเพ่ือให้ภาครัฐและประชาชนได้
ประโยชน์สูงสุด 

   

2) บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร 
เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่ 
วางแผนไว้ 

   

รวม    

 
 
หมายเหตุ   คะแนนที่ได้ =          ก x 100            .    
                         จ านวนรายการพฤติกรรมที่ถูกคาดหวัง 
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แบบบันทึกพฤติกรรมที่แสดงออกต่อพฤติกรรมที่คาดหวัง 
  

ชื่อผู้ประเมิน ...............................................................................................................................................     
   

ชื่อผู้รับการประเมิน   ...................................................................  ระดับ ................................................. 
 

สมรรถนะ ค าจ ากัดความ ให้ท าเครื่องหมาย √  
ลงในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ของผู้ถูกประเมิน 

บันทึกพฤติกรรม
ประกอบการ

ประเมินสมรรถนะ 
แสดง 

พฤติกรรม (ก) 
ไม่แสดง 

พฤติกรรม (ข) 
2. การบริการที่ดี  (Service Mind)  ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ระดับท่ี  0 ไม่แสดงออกสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน    

ระดับท่ี 1 
 

แสดงความเต็มใจในการให้บริการ 
1) ให้การบริการที่เป็นมิตร  สุภาพ 

   

2) ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้องชัดเจนแก่ผู้รับบริการ    

3) แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการด าเนิน
เรื่อง หรือข้ันตอนงานต่าง ๆ ที่ให้บริการอยู่ 

   

4) ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ต่อเนื่องและ
รวดเร็ว 

   

ระดับท่ี 2 
 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี  1  และช่วยแก้ปัญหาให้แก่
ผู้รับบริการ 
1)รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็วไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้
ตัว หรือปัดภาระ 

   

2)ดแูลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และน า
ข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการไปพัฒนาการให้บริการ
ให้ดียิ่งขึ้น 

   

ระดับท่ี 3 
 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และให้บริการที่เกินความ
คาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก 
1)ให้เวลาแก่ผู้รับบริการเป็นพิเศษ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาแก่
ผู้รับบริการ  

   

2) ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ก าลัง
ให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการแม้ว่า
ผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน 

   

3)น าเสนอวิธีการในการให้บริการที่ผู้รับบริการจะได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 
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คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

สมรรถนะ ค าจ ากัดความ ให้ท าเครื่องหมาย √  
ลงในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ของผู้ถูกประเมิน 

บันทึกพฤติกรรม
ประกอบการ

ประเมินสมรรถนะ 
แสดง 

พฤติกรรม (ก) 
ไม่แสดง 

พฤติกรรม (ข) 

ระดับท่ี 4 
 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และเข้าใจ และให้บริการที่
ตรงตามตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการได้ 
1)เข้าใจ หรือพยายามท าความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ 
เพ่ือให้บริการได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้รับบริการ 

   

2)ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ เพ่ือ
ตอบสนองความจ าเป็นหรือวามต้องการที่แท้จริงของ
ผู้รับบริการ 

   

ระดับท่ี 5 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และให้บริการที่เป็น
ประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ 
1)คิดถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการในระยะยาว และ
พร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอนการให้บริการเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของผู้รับริการ 

   

2)เป็นที่ปรึกษาท่ีมีส่วนช่วยในการตัดสินใจที่ผู้รับบริการ
ไว้วางใจ 

   

3)สามารถให้ความเห็นที่แตกต่างจากวิธีการ หรือ
ขั้นตอนที่ผู้รับบริการต้องการให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็น ปัญหา โอกาส เพื่อเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง
ของผู้รับบริการ 

   

รวม    
 
 
 
 
หมายเหตุ   คะแนนที่ได้ =          ก x 100            .    
       จ านวนรายการพฤติกรรมที่ถูกคาดหวัง 
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แบบบันทึกพฤติกรรมที่แสดงออกต่อพฤติกรรมที่คาดหวัง 
  

ชื่อผู้ประเมิน ...............................................................................................................................................     
   

ชื่อผู้รับการประเมิน   ...................................................................  ระดับ ................................................. 
 

สมรรถนะ ค าจ ากัดความ ให้ท าเครื่องหมาย √  
ลงในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ของผู้ถูกประเมิน 

บันทึกพฤติกรรม
ประกอบการ

ประเมินสมรรถนะ 
แสดง 

พฤติกรรม (ก) 
ไม่แสดง 

พฤติกรรม (ข) 
3.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) ความสนใจใฝุรู้ สั่งสม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้า
กับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ระดับท่ี  0 ไม่แสดงออกสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน    

ระดับท่ี 1 
 

แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ ๆ ในสาขา
อาชีพของตนหรือที่เกี่ยวข้อง 
1) ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน 

   

2) พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น    

3) ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอด้วย
การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติราชการ 

   

ระดับท่ี 2 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมีความรู้ในวิชาการ 
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน 
1)รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขา
อาชีพของตน หรือที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน 

   

2)รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเก่ียวข้องกับ
งานของตนอย่างต่อเนื่อง 

   

ระดับท่ี 3 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถน าความรู้ 
วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้กับการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
1)สามารถน าวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

   

2)สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการน าเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ ให้ท าเครื่องหมาย √  
ลงในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ของผู้ถูกประเมิน 

บันทึกพฤติกรรม
ประกอบการ

ประเมินสมรรถนะ 
แสดง 

พฤติกรรม (ก) 
ไม่แสดง 

พฤติกรรม (ข) 

ระดับท่ี 4 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และศึกษาพัฒนาตนเองให้
มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้นทั้งในเชิง
ลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง 
1)มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเป็น 
สหวิทยาการ และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้อย่าง
กว้างขวาง 

   

 
2)สามารถน าความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการ
สร้างวิสัยทัศน์ เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต 

   

ระดับท่ี 5 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสนับสนุนการท างาน
ของคนในส่วนราชการที่เน้นความเชี่ยวชาญใน
วิทยาการด้านต่างๆ 
1)สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญในองค์กร ด้วยการจัดสรรทรัพยากรเครื่องมือ 
อุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการพัฒนา 

   

 
2)บริหารจัดการให้ส่วนราชการน าเทคโนโลยี ความรู้ 
หรือวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในงานอย่างต่อเนื่อง 

   

รวม    

 
 
หมายเหตุ   คะแนนที่ได้ =          ก x 100            .    
       จ านวนรายการพฤติกรรมที่ถูกคาดหวัง 
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คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

แบบบันทึกพฤติกรรมที่แสดงออกต่อพฤติกรรมที่คาดหวัง 
  

ชื่อผู้ประเมิน ...............................................................................................................................................     
   

ชื่อผู้รับการประเมิน   ...................................................................  ระดับ ................................................. 
 

สมรรถนะ ค าจ ากัดความ ให้ท าเครื่องหมาย √  
ลงในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ของผู้ถูกประเมิน 

บันทึกพฤติกรรม
ประกอบการ

ประเมินสมรรถนะ 
แสดง 

พฤติกรรม (ก) 
ไม่แสดง 

พฤติกรรม (ข) 
4. การยึดม่ันในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity)   การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตาม
กฎหมายคุณธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ 
ระดับท่ี  0 ไม่แสดงออกสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน    

ระดับท่ี 1 

มีความสุจริต 
1)ปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยความสุจริต ไมเ่ลือกปฏิบตัิ ถูกต้อง ตาม
กฎหมาย และวินัยข้าราชการ 

   

2)แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต    

ระดับท่ี 2 
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมสีจัจะเชื่อถือได้ 
1)รักษาค าพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได ้

   

2)แสดงให้ปรากฏถึงความมจีิตส านึกในความเป็นข้าราชการ    

ระดับท่ี 3 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และยดึมั่นในหลักการ 
1)ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยา
ข้าราชการไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรอืผลประโยชน์ กล้ารับผิด 
และรับผิดชอบ 

   

2)เสยีสละความสุขส่วนตน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ    

ระดับท่ี 4 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และยนืหยัดเพ่ือความถูกต้อง 
1)ยนืหยัดเพื่อความถูกต้องโดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของทาง
ราชการ แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ทีอ่าจยากล าบาก 

   

2)กล้าตดัสินใจ ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความถูกต้องเป็นธรรม 
แม้อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสียประโยชน์ 

   

ระดับท่ี 5 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และอทุิศตนเพ่ือความยุติธรรม 
1)ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และช่ือเสียงของประเทศชาติแม้
ในสถานการณ์ที่อาจเสีย่งต่อความัน่คงในต าแหน่งหน้าที่การงาน 
หรืออาจเสีย่งภัยต่อชีวิต 

   

รวม    
 
 
หมายเหตุ   คะแนนที่ได้ =          ก x 100            .    
                 จ านวนรายการพฤติกรรมที่ถูกคาดหวัง 
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คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

แบบบันทึกพฤติกรรมที่แสดงออกต่อพฤติกรรมที่คาดหวัง 
  

ชื่อผู้ประเมิน ...............................................................................................................................................     
   

ชื่อผู้รับการประเมิน   ...................................................................  ระดับ ................................................. 
 

สมรรถนะ ค าจ ากัดความ ให้ท าเครื่องหมาย √  
ลงในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ของผู้ถูกประเมิน 

บันทึกพฤติกรรม
ประกอบการ

ประเมินสมรรถนะ 
แสดง 

พฤติกรรม (ก) 
ไม่แสดง 

พฤติกรรม (ข) 
5. การท างานเป็นทีม (Teamwork) ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงานหรือส่วนราชการโดยผู้
ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกไม่จ าเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีมรวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิก 
ระดับที่  0 ไม่แสดงออกสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดัเจน    

ระดับท่ี 1 

ท าหน้าที่ของตนในทีมให้ส าเรจ็ 
1)สนับสนนุการตัดสนิใจของทมี และท างานในส่วนที่ตน
ได้รับมอบหมาย 

   

2)รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการด าเนนิงาน
ของตนในทีม 

   

3)ให้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของทีม    

ระดับท่ี 2 

แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และให้ความร่วมมือในการ
ท างานกับเพื่อนร่วมงาน 
1)สร้างสัมพนัธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี 

   

2)ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วย    
3)กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความ
เชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมทั้งต่อหน้าและลบัหลัง 

   

ระดับท่ี 3 

แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และประสานความร่วมมือของ
สมาชิกในทีม 
1)รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จาก
ผู้อื่น 

   

2)ตัดสินใจหรือวางแผนงานร่วมกันในทีมจากความคิดเห็น
ของเพื่อนร่วมทีม 

   

3)ประสานและส่งเสริมสัมพันธภ์าพอันดีในทีมเพื่อสนบัสนุน
การท างานร่วมกันให้มีประสทิธภิาพยิ่งขึ้น 

   

ระดับท่ี 4 

แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และสนับสนุนช่วยเหลือเพ่ือน
ร่วมทีม เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ 
1)ยกย่อง และให้ก าลังใจเพื่อนร่วมทีมอย่างจริงใจ 

   

2)ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนร่วมทีมแม้ไม่มีการร้อง
ขอ 

   

 3)รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนร่วมทีม เพื่อช่วยเหลือกันใน
วาระต่างๆ ให้งานส าเร็จ 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ ให้ท าเครื่องหมาย √  
ลงในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ของผู้ถูกประเมิน 

บันทึกพฤติกรรม
ประกอบการ

ประเมินสมรรถนะ 
แสดง 

พฤติกรรม (ก) 
ไม่แสดง 

พฤติกรรม (ข) 

ระดับท่ี 5 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสามารถน าทีมให้
ปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลส าเร็จ 
1)เสริมสร้างความสามัคคีในทีม โดยไม่ค านึงความชอบ
หรือไม่ชอบส่วนตัว 

   

 2)คลี่คลาย หรือแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม    

 
3)ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญก าลังใจของทีมเพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผล 

   

รวม    
 
 
 
 
  

หมายเหตุ   คะแนนที่ได้ =          ก x 100            .    
              จ านวนรายการพฤติกรรมที่ถูกคาดหวัง 
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แบบการประเมินสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ(พยาบาลวิชาชีพ) 
  

ชื่อผู้ประเมิน ...............................................................................................................................................     
   

ชื่อผู้รับการประเมิน   ...................................................................  ระดับ ................................................. 
 

สมรรถนะ ค าจ ากัดความ ให้ท าเครื่องหมาย √  
ลงในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ของผู้ถูกประเมิน 

บันทึกพฤติกรรม
ประกอบการ

ประเมินสมรรถนะ 
แสดง 

พฤติกรรม (ก) 
ไม่แสดง 

พฤติกรรม (ข) 
1.ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal Understanding) ความสามารถในการรับฟังและเข้าใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะ
ทางอารมณ์ของผู้ที่ตดิต่อด้วย 

ระดับที่  0 ไม่แสดงออกสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน    

ระดับที่ 1 
เข้าใจความหมายท่ีผู้อื่นต้องการสื่อสาร 
1)เข้าใจความหมายทีผู่้อื่นต้องการสื่อสาร สามารถจับใจความ 
สรุปเนื้อหาเรื่องราวได้ถูกต้อง 

   

ระดับที่ 2 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและ
ค าพูด 
1)เข้าใจท้ังความหมายและนัยเชิงอารมณ์ จากการสังเกต สีหนา้ 
ท่าทาง หรือน้ าเสียงของผู้ที่ติดต่อด้วย 

   

ระดับที่ 3 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และเข้าใจความหมายแฝงในกิริยา 
ท่าทาง ค าพูด หรือน้ าเสียง 
1)เข้าใจความหมายทีไ่ม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนในกิริยา 
ท่าทาง ค าพูด หรือน้ าเสียง 

   

2)เข้าใจความคดิ ความกังวล หรอืความรู้สึกของผู้อื่น แม้จะ
แสดงออกเพียงเล็กน้อย 

   

3)สามารถระบุลักษณะนสิัยหรือจดุเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ที่
ติดต่อด้วยได ้

   

ระดับที่ 4 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และเข้าใจการสื่อสารทั้งที่เป็น
ค าพูด และความหมายแฝงในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ 
1)เข้าใจนัยของพฤติกรรม อารมณ์ และความรูส้ึกของผู้อื่น  

   

2)ใช้ความเข้าใจนั้นให้เป็นประโยชน์ในการผูกมิตร ท าความรูจ้ัก 
หรือติดต่อประสานงาน 

   

ระดับที่ 5 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรม
ผู้อื่น 
1)เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม หรือปัญหา ตลอดจนท่ีมาของ
แรงจูงใจระยะยาวท่ีท าให้เกิดพฤตกิรรมของผู้อื่น 

   

2)เข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่น จนสามารถบอกถึงจุดอ่อน จุดแข็ง 
และลักษณะนสิัยของผู้นั้นได้อย่างถูกต้อง 

   

 
หมายเหตุ   คะแนนที่ได้ =          ก x 100            .    
        จ านวนรายการพฤติกรรมที่ถูกคาดหวัง 
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แบบการประเมินสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ(พยาบาลวิชาชีพ) 
  

ชื่อผู้ประเมิน ...............................................................................................................................................     
   

ชื่อผู้รับการประเมิน   ...................................................................  ระดับ ................................................. 
 

สมรรถนะ ค าจ ากัดความ ให้ท าเครื่องหมาย √  
ลงในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ของผู้ถูกประเมิน 

บันทึกพฤติกรรม
ประกอบการ

ประเมินสมรรถนะ 
แสดง 

พฤติกรรม (ก) 
ไม่แสดง 

พฤติกรรม (ข) 
2.การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน( Caring Others) ความใส่ใจและตั้งใจที่จะส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้อื่นมีศักยภาพ หรือมีสุข
ภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจ และทัศนคติท่ีดีอย่างยั่งยืนเกินกว่ากรอบของการปฏิบัติหน้าที่ 
 
ระดับท่ี  0 ไม่แสดงออกสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน    

ระดับท่ี 1 

ใส่ใจและให้ความส าคัญในการสง่เสริมและพัฒนาผู้อ่ืน 
1)สนับสนนุให้ผู้อื่นพัฒนาศักยภาพหรือสุขภาวะทั้งทาง
ปัญญา ร่างกาย จิตใจทีด่ ี

   

2)แสดงความเชื่อมั่นว่าผู้อืน่มีศักยภาพที่จะพฒันาตนเองให้
ดียิ่งขึ้นได ้

   

ระดับท่ี 2 

แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และสอนหรือให้ค าแนะน าเพ่ือ
พัฒนาให้ผู้อื่นมีศักยภาพหรือมีสุขภาวะทั้งทางปัญญา 
ร่างกาย จิตใจหรือทัศนคติที่ด ี
1)สาธิต หรือให้ค าแนะน าเก่ียวกับการปฏิบัติตน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคตทิี่ดีอย่างยั่งยนื 

   

2)มุ่งมั่นที่จะสนบัสนุน โดยชี้แนะแหล่งข้อมูล หรือ
ทรัพยากรที่จ าเปน็ต่อการพัฒนาของผู้อื่น 

   

ระดับท่ี 3 

แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และใส่ใจในการให้เหตุผล
ประกอบการแนะน า หรือมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนา
ผู้อื่น 
1)ให้แนวทางพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ เพื่อให้ผู้อื่น
มั่นใจว่าสามารถพัฒนาศักยภาพสุขภาวะหรือทัศนคติที่ดี
อย่างยั่งยื่นได ้

   

2)ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หรือประสบการณ์ 
เพื่อให้ผู้อื่น มีโอกาสได้ถ่ายทอดและเรียนรู้วิธีการพัฒนา
ศักยภาพหรือเสริมสร้างสุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยนื 

   

 

3)สนับสนนุด้วยอุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือวิธีการใน
ภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้อื่นมั่นใจว่าตนสามารถพัฒนาศักยภาพ 
สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอย่างยัง่ยืนและมปีระสทิธิภาพ
สูงสุดได ้
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ ให้ท าเครื่องหมาย √  
ลงในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ของผู้ถูกประเมิน 

บันทึกพฤติกรรม
ประกอบการ

ประเมินสมรรถนะ 
แสดง 

พฤติกรรม (ก) 
ไม่แสดง 

พฤติกรรม (ข) 

ระดับท่ี 4 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และติดตามและให้ค าติชม
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
1)ติดตามผลการพัฒนาของผู้อ่ืนรวมทั้งให้ค าติชมที่จะ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

   

2)ให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพสุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีของแต่ละ
บุคคล 

   

ระดับท่ี 5 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และมุ่งเน้นการพัฒนาจาก
รากของปัญหา หรือความต้องการที่แท้จริง 
1)พยายามท าความเข้าใจปัญหาหรือความต้องการที่
แท้จริงของผู้อื่น เพ่ือให้สามารถจัดท าแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ หรือทัศนคติท่ีดีอย่างยั่งยื่นได้ 

   

 
2)ค้นคว้า สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนา
ศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีซึ่งตรงกับปัญหาหรือ
ความต้องการที่แท้จริงของผู้อ่ืน 

   

 
หมายเหตุ   คะแนนที่ได้ =          ก x 100            .    
      จ านวนรายการพฤติกรรมที่ถูกคาดหวัง 
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ชื่อผู้ประเมิน ...............................................................................................................................................     
   

ชื่อผู้รับการประเมิน   ...................................................................  ระดับ ................................................. 
 

สมรรถนะ ค าจ ากัดความ ให้ท าเครื่องหมาย √  
ลงในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ของผู้ถูกประเมิน 

บันทึกพฤติกรรม
ประกอบการ

ประเมินสมรรถนะ 
แสดง 

พฤติกรรม (ก) 
ไม่แสดง 

พฤติกรรม (ข) 
3.การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์รวม โดยจับประเด็น สรุปรูปแบบ
เชื่อมโยงหรือประยุกต์แนวทางจากสถานการณ์ ข้อมูล หรือทัศนะต่าง ๆ จนได้เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ 
ระดับท่ี  0 ไม่แสดงออกสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน    

ระดับท่ี 1 
ใช้กฎพ้ืนฐานทั่วไป 
1)ใช้กฎพื้นฐาน หลักเกณฑ์ หรือสามัญส านึกในการระบุประเด็น
ปัญหาหรือแก้ปญัหาในงาน 

   

ระดับท่ี 2 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และประยุกต์ใช้ประสบการณ์ 
1)ระบุถึงความเชื่อมโยงของข้อมูล แนวโน้ม และความไม่
ครบถ้วนของข้อมูลได ้

   

2)ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการระบุประเด็นปญัหาหรือ
แก้ปัญหาในงานได ้

   

ระดับที่ 3 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และประยุกต์ทฤษฏีหรือแนวคิด
ซับซ้อน 
1)ประยุกต์ใช้ทฤษฏี แนวคิดท่ีซับซ้อน หรือแนวโน้มในอดีตใน
การระบหุรือแก้ปัญหาตามสถานการณ์ แม้ในบางกรณี แนวคิดท่ี
น ามาใช้กับสถานการณ์อาจไม่มสีิ่งบ่งบอกถึงความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกันเลยก็ตาม 

   

ระดับท่ี 4 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และอธิบาย หรือสถานการณ์ที่มี
ความยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจง่าย 
1)สามารถอธิบายความคิด หรือสถานการณ์ที่ซับซ้อนให้ง่ายและ
สามารถเข้าใจได ้

   

2)สามารถสังเคราะห์ข้อมูล สรุปแนวคิด ทฤษฏี องค์ความรู้ที่
ซับซ้อนให้เข้าใจไดโ้ดยง่ายและเปน็ประโยชน์ต่องาน 

   

ระดับท่ี 5 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และคดิริเริ่ม สร้างสรรค์องค์ความรู้
ใหม่  
1)ริเริ่ม สร้างสรรค์ ประดิษฐ์คดิคน้ รวมถึงสามารถน าเสนอ
รูปแบบ วิธีการหรือองค์ความรู้ใหม่ซึ่งอาจไมเ่คยปรากฏมาก่อน 

   

 
หมายเหตุ   คะแนนที่ได้ =          ก x 100            .    
      จ านวนรายการพฤติกรรมที่ถูกคาดหวัง 
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คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

 
 

 
 

องค์ประกอบท่ี ๓   การประเมินผลภาระงานอื่นท่ีนอกเหนือจาก 
         ภาระงานหลักและภาระงานรอง 
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คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

เกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการ 10% 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕62 

 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 
เป้าหมายป ี

๒๕๕9 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน  
   รอบการประเมิน 0 1 ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการด า 

เนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

1.เข้าประชุมอาจารย์ตามเวลาที่ก าหนด ยกเว้น
เฉพาะไปราชการ/ลาปุวย/ตดิราชการ  
 

25  ไม่มาเลย 1 ใน 6 
ครั้ง 

2 ใน 6 
ครั้ง 

3 ใน 6 
ครั้ง 

4 ใน 6 
ครั้ง 

5 ใน 6 
ครั้ง 

   รอบ ๖ เดือน 
รอบ ๑๒ เดือน 

2.การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการ
ปฏิบัติภารกิจ กิจกรรมพิเศษตามที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น การไปงานราชพิธใีนวันส าคัญ
ต่างๆ  ฯลฯ 
 

25  ไม่มาเลย 40 % 
ของ

ภารกิจ
ทั้งหมด 

50 % ของ
ภารกิจ
ทั้งหมด 

60 % 
ของ

ภารกิจ
ทั้งหมด 

70 % 
ของ

ภารกิจ
ทั้งหมด 

80 % 
ของ

ภารกิจ
ทั้งหมด 

   รอบ ๖ เดือน 
รอบ ๑๒ เดือน 

3.ร่วมกจิกรรมวิชาการและพัฒนานักศึกษา  
ด้านวิชาการ 
1.KM วิชาการ 
2.KM วิจัย 
3.งานประชุมวิชาการของสมาคมศิษย์เก่า 
4.Pre-Assessment 8-9 สิงหาคม 2562 
5.QA วิพากษ์ SAR 4-5 มิถุนายน 2562 
6.โครงการจัดท าคลังข้อสอบวิชาทางการ
พยาบาล 
7.ท าแผนปฏิบัติงานประจ า ปีงบประมาณ 
2563  วันท่ี 13 กรกฎาคม 2562 

 

25  ไม่เข้าร่วม
เลย 

20 % 
ของ

กิจกรรม
ทั้งหมด 

40 % 
ของ

กิจกรรม
ทั้งหมด 

60 % 
ของ

กิจกรรม
ทั้งหมด 

80 % 
ของ

กิจกรรม
ทั้งหมด 

100 % 
ของ

กิจกรรม
ทั้งหมด 

   รอบ ๖ เดือน 
รอบ ๑๒ เดือน 
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คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่  
 

 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 
เป้าหมายป ี

๒๕๕9 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน  
   รอบการประเมิน 0 1 ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการด า 

เนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

ด้านกิจการนักศึกษา 
1.พิธีรดน้ าด าหัว วันท่ี 11 เมษายน 2562 
2.พิธีส าเร็จการศึกษา 
3.การอยูเ่วรหอพักอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 6 
เดือน 
 

คะแนนรวม 75 คะแนน คิดเป็น 10 % 

หมายเหต:ุ  ไม่ปรากฏหลักฐานแปลว่าไม่มี การพิจารณาใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


